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Material elaborado com os pescadores artesanais de pequena escala da Reserva Extrativista Marinha Caeté – Taperaçu 
no município de Bragança - litoral do estado do Pará. Para a catalogação das informações foram utilizados formulários 
semiestruturados, imagens das espécies com detalhamento de particularidades apontadas pelos próprios pescadores e, 
além das características morfológicas, foram identificados aspectos bioecológicos e comportamentais de cada etnoespécie. 

A identificação final das etnoespécies foi confirmada pelos pescadores, bem como a nomenclatura científica foi confirmada 
pelos especialistas. Todo o levantamento foi realizado em dois períodos sazonais amazônicos (chuvoso – dezembro a 
maio; seco – junho a novembro) entre os anos de 2016 e 2018.

1) Mugil brevirostris Miranda Ribeiro, 1915
Nome vulgar: pratiqueira/caica
Características morfológicas: Apresenta cabeça pequena e estreita, corpo estreito e olhos pequenos.
Comportamento: Não pula, tem cheiro. Seu nome vulgar corresponde a um exemplar de tainha juvenil grande.
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3) Mugil incilis Hancock, 1830
Nome vulgar: caicão
Características morfológicas: Cresce muito e apresenta corpo mais esguio e cabeça mais comprida e estreita, além de 
possuir escamas menores. A origem do primeiro espinho da nadadeira dorsal é mais próxima da ponta do focinho do 
que da base da nadadeira caudal.
Comportamento: Não pula

2) Mugil curema Valenciennes, 1836
Nome vulgar: tainha chata
Características morfológicas: Possui cabeça grande e chata, porém larga.  Apresenta o corpo arredondado e dorso 
escuro/azulado com escamas brilhantes, grandes e redondas; olhos grandes e vermelhos. 
Comportamento: Pula, salta, agressivo e inteligente.
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5) Mugil liza Valenciennes, 1836
Não ocorre na região. Os pescadores reconhecem como tainhão do Norte

4) Mugil rubrioculus Harrison, Nirchio, Oliveira, Ron & Gaviria, 2007
Nome vulgar: barrasco/ ribação
Características morfológicas: Corpo curto, cresce pouco e apresenta dimorfismo sexual, sempre macho.
Comportamento: Não foi registrado pelos pescadores
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6) Mugil margaritae Menezes, Nirchio, Oliveira & Siccharamirez, 2015
Nova espécie. 
Não identificada pelos pescadores. Foi utilizada apenas para ver se os pescadores reconheciam a nova espécie descrita 
por Menezes et al. 2015.

7) Mugil curvidens Valenciennes, 1836
Não identificada pelos pescadores
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8) Mugil trichodon Poey, 1875
Não identificada pelos pescadores

http://ni.bio.br
http://scielo.br/ni
https://www.sbi.bio.br/pt/
http://www.ni.bio.br
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access#External_links
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.11646/zootaxa.3918.1.1

