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Resumo: Segundo o Conhecimento Ecológico Local (CEL) dos pescadores das comunidades ribeirinhas de 

Santa Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho, Itupiranga, Pará, Brasil, a produção pesqueira é fortemente 

influenciada pelo ciclo lunar. Este trabalho tem como objetivo relacionar o desempenho da pesca com as fazes 

da lua (nova, crescente, cheia, minguante) nos rios Tocantins e Araguaia. A pesquisa foi realizada nas 

comunidades Santa Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho no município de Itupiranga e Ilha de Campo e Santa 

Cruz dos Martírios, São Geraldo do Araguaia, Pará, Brasil. O monitoramento participativo teve como base a 

metodologia adaptada de Hallwass (2015). Cada pescador (n=25) e sua família receberam um kit de 

monitoramento. Foram realizadas entrevistas com o auxilio de um gravador de voz com o interesse de obter 

informações sobre o (CEL) de cada pescador. Para a obtenção dos resultados foi realizado a correlação de 

Pearson das médias para saber a influência das fases da lua no desempenho da pesca. Os dados mostram que o 

maior desempenho das pescarias em relação a quilos pescado foi adquirido entre as fases de lua nova e lua 

crescente. Durante o período de lua nova o kg do pescado foi de 52.476, seguido da lua crescente chegando a 

52.373 kg de peixe pescado. Os períodos de lua minguante e cheia atingiram os números de 50.436 e 39.295 

respectivamente. Foi concluído que os pescadores possuem grande conhecimento ecológico no ambiente em que 

vive o que o favorece em suas pescarias. A produção pesqueira para as etnoespécies avoador ou avoante, 

braquinha, curimatá e jaraqui aumenta nos períodos de lua nova e crescente. 

Palavras chave: Pesca artesanal, Hidrovia, Araguaia-Tocantins. 

1. INTRODUÇÃO 

A pesca é uma atividade amplamente desenvolvida por comunidades ribeirinhas na 

Amazônia.  Na região de Itupiranga a pesca é rentável tanto em termos de biomassa de peixes 

capturados como em renda obtida pela produção (GOMES & CUNHA, 2018). Com base no 

Conhecimento Ecológico Tradicional de pescadores das comunidades Santa Teresinha do 

Tauiri e Santo Antoninho, Itupiranga, Pará, Brasil, o desempenho das pescarias nesta região 

está relacionado ao ciclo lunar.  

Populações tradicionais constroem um Conhecimento Ecológico Tradicional devido as 

suas experiências com o meio ambiente que vivem. O conhecimento é adquirido e passado 

entre gerações (1). O conhecimento também pode ser adquirido através de observações feitas 

pelos moradores locais de uma área. Possui importância para compreender qual a ecologia de 

um meio ambiente e quais as relações tróficas que nele existe (2,3). 

Moradores tradicionais possuem conhecimentos sobre a pesca que atravessam as 

gerações. Por exemplo, a lua é um indicativo de que a pesca pode ser boa ou não. De acordo 

com pescadores a lua interfere diretamente na pescaria dependendo do período que ela se 

encontra (4). Comunidades pesqueiras fazem do universo cósmico sua ferramenta na hora de 

sair pra pesca e capturar o pescado (5). 

Deste modo o Projeto de Pesquisa e Extensão “Programa de sustentabilidade no uso 

dos recursos naturais: monitoramento e gestão participativa de ecossistemas aquáticos em 

comunidades ribeirinhas na porção média da Bacia Araguaia-Tocantins, Amazônia, Brasil 



(PROPESCA)” realizou o monitoramento participativo da pesca em 2017, e analisamos a 

relação entre desempenho da pesca com o ciclo lunar (nova, crescente, cheia, minguante) nas 

pescarias realizadas nas comunidades ribeirinhas Santa Teresinha do Tauiri e Santo 

Antoninho (Itupiranga), localizadas as margens do rio Tocantins e Ilha de Campo e Santa 

Cruz dos Martírios (São Geraldo do Araguaia), localizadas as margens do rio Araguaia, Pará, 

Brasil.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada nas comunidades ribeirinhas que estão situadas as margens do 

rio Tocantins, Santa Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho no município de Itupiranga, e em 

duas comunidades ribeirinhas as margens do rio Araguaia, Ilha de Campo e Santa Cruz dos 

Martírios, São Geraldo do Araguaia, Pará Brasil. O monitoramento participativo se baseou na 

metodologia adaptada de Hallwass (2015) (6). Cada pescador (n=25) e sua família receberam 

um kit de monitoramento contendo, balança, lápis, borracha e fichas de desembarque que 

continha informações a serem preenchidas, como: data; rio; nome do pescador; comunidade; 

quantos pescadores participaram de pesca; quanto tempo durou a pescaria; qual embarcação 

utilizou; nome do local da pesca e onde este local fica (Meio do rio, Beira do rio, Pedral, 

Lago, Igarapé); quais os cinco principais peixes capturados na pescaria; total em quilogramas 

(Kg) de todo o peixe capturado; qual tralha utilizou; quantos kg vendeu, se vendeu, para quem 

vendeu (Atravessador, Colônia de pesca, Consumidor); valor recebido e valor da despesa da 

pescaria. 

As famílias que receberam os kits preencheram as fichas de desembarque da pesca 

durante cinco dias por mês, no período de março a outubro de 2017, período em que a pesca é 

liberada para a bacia Araguaia-Tocantins (7). De forma complementar realizamos entrevistas 

semiestruturadas com auxílio de um gravador de voz com os pescadores locais (n=25) para 

obter informações sobre o conhecimento ecológico local da pesca na região. Após a coleta 

desse material, as informações contidas nas fichas de monitoramento foram armazenadas em 

um banco de dados na UNIFESSPA e as entrevistas foram transcritas.  

Foram selecionados os dados do monitoramento que continham informações 

completas, especialmente o dia da pesca (n=312) e organizamos com os dados do ciclo lunar. 

O efeito lunar no desempenho da pesca foi investigado a partir da correlação de Pearson das 

médias de Kg pescados em relação as fases da lua (nova, crescente, cheia, minguante).  

A correlação de Pearson mostra o sentido da relação testada e é medida por um valor 

entre -1 e 1 (8). Quando se necessita saber o grau ou intensidade de relação linear entre duas 

variáveis utiliza-se o coeficiente de correlação linear de Pearson  (r) (9).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pescadores de quatro comunidades na porção média da bacia Araguaia-Tocantins 

atribuem ao período lunar maior ou menor sucesso em suas pescarias. Segundo os pescadores 

desta região “todo mês ocorre essa metamorfose na vida do peixe [...] eles ajunta, na fase da 

luada, eles ajunta o cardume” (Entrevista com pescadores).  Nas comunidades Santa 

Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho os pescadores atribuem maior desempenho em suas 

pescarias em função do período lunar, que chamam de “luada”.  

É porque a lua tem quatro estação que é cheia, minguante, crescente e nova, né? 

Então ela (a luada) começa na lua nova, a lua nova, quando entra a lua nova até o 

quarto crescente e aí de quatro dias, cinco dias que a lua foi nova, ela já entra já na 

estação da luada que a gente chama, a luada da pesca. O peixe quando está nessa 

fase da lua começa a desenvolver, o peixe tem uma conexão que ele se agita para 



andar, se deslocar das moradias, entendeu? E subir de rio acima né? E andar nos 

pedral né? (Entrevistas concedidas por pescadores na Comunidade Santa Teresinha 

do Tauiri, Itupiranga, Pará, Brasil, 2017). 

 

Os dados do monitoramento de 321 desembarques sugerem o maior desempenho das 

pescarias em relação a quilos pescado entre a lua nova e a lua crescente (Figura 1), o que 

condiz com o conhecimento empírico dos pescadores desta região. A correlação de Pearson 

entre Ciclo Lunar e Kg pescados foi moderadamente relacionada (r=0.7702), no entanto não 

apresentou diferenças significativas quando comparadas os coeficientes de correlação (Tabela 

1). É possível que outras variáveis não testadas para este estudo possam também estar 

correlacionados ao desempenho da pesca durante a chamada “luada”.    
 

 

Figura 1: a) Desempenho da pesca em relação ao ciclo lunar (Nova, Crescente, Cheia e Minguante) de pescarias 

registradas nas comunidades Santa Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho. Fonte de pesquisas de campo 2017. 

b)  Representação dos ciclos lunares. 

 

Ciclo Lunar  Kg pescado  Correlação de Pearson 

Nova 52.476  

r= 0. 7702 

p=o.2287 
Crescente 52.373 

Cheia 39.295 

Minguante 50.436 

Tabela 1: Correlação de Pearson entre Ciclo Lunar (Nova, Crescente, Cheia e Minguante)  e quilos (kg) de 

peixes desembracados em 321 pescarias entre março a outubro de 2017 nas comunidades Santa Teresinha do 

Tauiri e Santo Antoninho (Itupiranga) e Santa Cruz dos Martírios e Ilha de Campo (São Geraldo do Araguaia), 

Pará, Brasil. 

Pesquisa semelhante realizada com pescadores de Macau (RN) comprovou a hipótese 

que o ciclo lunar é um fator importante no desempenho da pesca, e indicou que 85% dos 

pescadores tem um conhecimento detalhado sobre as fases da lua e usam este conhecimento 

como ferramenta na hora de sair para pescar (10). No Vale do Ribeira (SP) as fases da lua 

também são uma das variáveis que influenciam a produção pesqueira, bem como a quantidade 

de chuvas e níveis da maré  (11).  

Em trabalho realizado em Ilha de Itamaracá (PE) os pescadores afirmaram que a 

melhor lua pra se realizar a pescaria é a lua cheia, seguida da lua crescente (12) e esta variável 

pode estar também relacionada aos níveis da maré. Em pescarias de crustáceos, os ciclos 

lunares parecem ser uma variável importante nas regiões estuarinas, com maior desempenho 

de capturas durante as luas cheias e novas (13).  Nosso estudo que indica que a maior 

desempenho das pescarias é entre a lua nova e crescente e isto pode também estar relacionado 

as etnoespécies que são alvos das pescarias na região, como a curimatá, pescada, jaraqui e 

voador.  



Em relação aos tipos de peixes capturados, os pescadores atribuem que o período da 

luada entre nova e crescente há maior desempenho na captura de “peixes brancos”. 

[...] o peixe branco que a gente chama que é o avoador, a curimatá, o jaraqui, 

ubarana, a branquinha, pacu mantega, a pacu branca e sucessivamente, esses peixes 

que é pescado durante o correr do dia que a gente pesca na caceia, ele é pescado pelo 

período da luada. (Entrevistas com pescadores na Comunidade Santa Teresinha do 

Tauiri). 

Por meio dos dados do monitoramento foi possível confirmar os saberes 

etnoecológicos de pescadores em relação ao desempenho da pesca para as etnoespécies 

voador, também chamada de avoador ou avoante, braquinha, curimatá e jaraqui, que tiveram 

maiores citações de captura nos períodos de lua cheia e crescente (Figura 2).  
 

 

Figura 2: Relação das principais etnoespécies capturadas durante o ciclo lunar (Nova, Crescente, Cheia e 

Minguante) de pescarias registradas nas comunidades Santa Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho (Itupiranga) 

e Santa Cruz dos Martírios e Ilha de Campo (São Geraldo do Araguaia,) Pará, Brasil. As barras do gráfico 

indicam total de citações de etnoespécies em relação ao ciclo lunar e a linha são as médias observadas. 

 

Nosso estudo foi realizado em ambiente de águas interiores e sem interferência dos 

níveis de maré e apontam que mesmo distante geograficamente de áreas que sofrem 

interferência das forças da maré a ciclo lunar é uma variável importante.   

4. CONCLUSÃO 

Por meio desta pesquisa foi possível determinar que os pescadores são detentores de 

complexo conhecimento a respeito dos efeitos ambientais (ciclo lunar) na ecologia dos peixes 

que são de interesse em suas pescarias. O conhecimento acurado sobre a ecologia local 

favorece maior desempenho em suas pescarias. 

Há maior desempenho da pesca na porção média da bacia Araguaia-Tocantins durante 

as luas nova e crescente para as etnoespécies avoador ou avoante, braquinha, curimatá e 

jaraqui.  

Esta informação pode ser de grande importância para estabelecer medidas de gestão e 

co-manejo das pescarias nesta região. Bem como o período de luada pode ser uma medida de 

manejo viável, uma vez que o esforço de captura tem sido empregado de forma mais intensa 

apenas durante 15 do mês.  



Futuras pesquisas podem realizar coletas experimentais como dado complementar 

importante para determinar diferenças entre o desempenho da pesca durante as diferentes 

fases da lua.  
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