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INTRODUÇÃO 

A utilização irracional dos recursos naturais coloca em risco o equilíbrio 
de ecossistemas e ameaça a estabilidade de populações animais. O manejo 
da vida silvestre na América Latina hoje está sendo desenvolvido dentro de 
uma estratégia realista que tem a finalidade de promover a conservação da 
diversidade biológica. De fato, o aproveitamento sustentável dos recursos 
animais é um sinônimo para o manejo da vida silvestre. Este tema tem suas 
necessidades voltadas para o estudo da biologia das populações animais e 
do manejo da caça, a fim de determinar formas de controle da produtividade 
das populações animais. Deste modo é necessário ressaltar a importância 
do manejo da vida silvestre no desenvolvimento sustentável, e na 
elaboração de proçrarnas que tenham a conservação como meta principal. 

As pesquisas e técnicas que têm sido desenvolvidas para o manejo da • vida silvestre em áreas de estudo específicas são muitas vezes aplicáveis 
em diversas áreas maiores na América Latina. Este encontro abordou o 
manejo atualmente aplicado em espécies nativas da fauna tropical da 

. América Latina e enfocou o uso do manejo da vida silvestre para o 
aproveitamento sustentável, focalizando também a controvérsia existente 
entre o cativeiro e o manejo da vida sivestre. em áreas naturais. Os 
participantes discutiram tanto sobre a viabilidade econômica como sobre o 
valor da conservação para os diferentes programas de manejo da vida 
silvestre. O evento teve por objetivo realizar um encontro que reuniria 
pesquisadores que trabalham com o manejo da vida silvestre na América 
Latina com o propósito de trocar informações e técnicas e estimular ' 
trabalhos futuros. A inexistência de um manual de técnicas de manejo da 
vida silvestre da fauna tropical da América Latina, tornou este encontro uma 
oportunidade singular no sentido de sua elaboração. Os participantes 
escreveram diferentes capítulos para junho de 1992, os quais só serão 

. editados em um manual em novembro de 1992. 
O encontro Manejo da Vida Silvestre para a Conservação na América 

Latina foi realizado no prédio do CENTUR em Belém, Brasil entre 2 e 5 de 
fevereiro de 1992. Nós estamos muito agradecidos as seguintes instituições 
governamentais e não-governamentais que ajudaram a realizar este evento: 
IBAMA, Museu Paraense Emílio Goeldi/CNPq, Wildlife Conservation 
lnternational, World Wide Fund for Nature, Governo do Pará, Universidade 
Federal do Parâ\NUMA, e Program for Studies in Tropical 
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Conservation/University of Florida, Gainesville. 
Nós gostaríamos de agradecer ao Dr. José Mareio Ayres (Diretor, 

Ecossistemas, IBAMA), Dr. José Guilherme S. Maia (Diretor Geral, Museu 
Paraense Emílio Goeldi), e Prof. Camilo Martins Vianna (Vice-Reitor, 
Universidade Federal do Pará) pelos discursos de abertura, ao Dr. William 
Overal, Dr. David Oren e Sheila dos Santos Carvalho pela introdução dos 
palestrantes, e a todos os expositores, os quais tem seus resumos 
apresentados neste relatório. Nós também gostaríamos de agradecer a 
Sheila dos Santos Carvalho, Deborah Leal Rodrigues, e Jofre Jacob por sua 
assistência antes, durante e depois do evento. Gostaríamos de agradecer 
especialmente ao Dr. José Mareio Ayres, Dr. Eduardo Martins (Presidente do 
IBAMA), Dr. Nilson Pinto de Oliveira {Reitor, UFPa), Dr. Juan L. Bordalez 
Hoyos (Coordenador do Núcleo de Meio-Ambiente, UFPa), Dr. Cleber Alho 
(W#F, Brasil), Dr. John Butler 0f,/WF, USA), Dr. John Robinson (VvCI), Dr. 
Kent Redford (PSTC), e Aline Azevedo por ajudar na obtenção de suporte 
financeiro. Dr. Guilherme M. De La Penha (Secretaria de Cultura, PA) e 
agradecemos por sua ajuda sincera no empréstimo do auditório do 
CENTUR, e agrdecemos especialmente ao Dr. José Guilherme Maia pelo 
apoio logístico dado ao evento pelo Museu Paraense Emílio Goeldi. 
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HUNTING IN NEOTROPICAL FOAESTS: A SUBSIDY FROM NATURE 

Kent H. Redford 

Center for Latin American Studies, 319 Grinter Hall, University of Florida, 
Gainesville, Florida 32611 USA 

(Cited from:Redford, K.H. (ln Press) Hunting in Neotropical Forests: A Subsidy 
from Nature, in Nutrition in Tropical Forests, UNESCO, Paris) 

SUMMARY 

Hunting animais for food has been a part of human existence since 
hominids first appeared on African savannas millions of years ago. However, 
in the last one hundred years or so of much of Western soclety, hunting has 
become disarticulated from subsistence, becoming largely the huntlng of 
animais for sport which owe their existence to intansive management 
practices. This is nowhere more true than in much of Europe. 

However, in many parts of the world, particularly in tropical forests, hunting 
remains an important 'subsistence activity. ln at least 62 countries, wildlife 
and fish contribute a minimum of 20 percent of the animal protein in the diets 
of the human inhabitants (Prescott-Allen & Prescott-Allen 1982). ln some 
countries in Atrica game meat provides a major portion of the rneat for rural 
populations (see references in Kiss 1990). The sarne is true in Latin America, 
with game providing an important contribution to the diets of many local 
populations. Despite the nutritional importance of game, the study .of hunting 
in tropical forests has been largely ignored. Those interested in the "benefits" 
to be gained f rom tropical forests have concentrated a1most exclusively on 
plant products. The few data that have been cotlected have been by 
anthropologists largely in testing hypotheses on protein limitation, taboos, 
and optimal foraging. Only recently have biologists, applied anthropologists, 
and those interested in human use of tropical forests resources begun to 
p • 

study huntíng (Robinson and Redford 1991 ). 
, Until very recently, the importance of forest animais has not been included 
in calculations of "forest value" (e.g. Peters et ai. 1989) or even featured in 
lists of benefits from the forest (e.g. World Bank 1978 in Myers 1988). 
Animais, particularly animais killed for food, have remained a "subsidy from 
nature" (Hecht et ai. 1988), undervalued and understudied by those people in 
whoss hands rests the fate of rnuch oí the rcrnaininç tropical torests. 

Although the trade in animais and their products is an irnportant topic, in 
this paper, 1 deal only with the hunting of animais for meat (for a discussion of 
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hunting ín the neotropics for skins and furs see Redford and Robinson (1991) 
and Redford (ms). The paper is divided into tive sections: 1) parameters for 
estimating the nature and extent of hunting in the neotropical forests; 2) 
questions of hunter selectivity; 3) the importance of subsistence hunting; 
4)the impact of subsistence hunting on the conservation of animais and of the 
tropical forest itself; 5) the social values of hunting; and 6) a brief 
comparison of neotropical hunting with that of paleotropical forests. 

ln this paper I have shown that: 
a) there are a great many animais killed for food in neotropical forests, 
b) hunting severely depresses density and blornass of game animais, 
e) hunters are selectlvely killing species which play important ecological roles 
in tropical forests, 
d) subsistence hunting plays more than a nutritional role, having important 
social functions as well, 
e) the general patterns found in neotropical forests seem to hold in the 
paleotropics as we11. 

Despite its importance, hunting in tropical forests has remained poorly 
studied, a result of severa! factors, including division between disciplines; 
Western distaste, particularly on the part of "conservation" organizstions, for 
the aesthetics of hunting; over-emphasis on agriculture; a conviction that what 
isn't irnportant; and developed-world convictions that hunting is evidence of 
"under-development". 

Whatever the reason, only now are national and international agencies 
beginning to tum their attention to the study of wildlif e use in tropica1 forests . 

. One of the reasons for this is the growing realization that the hunting is a 
subsidy from nature without which many other forest-based activltles, such as 
rubber tapping, would not take place. As many people are beginning to 
realize, game is becoming rare in rnany areas inhabited by forest-dwelling 
peoples, affecting not only the game animais, but the ability of the people to 
live in the forest. Animais are also important as pollinators and disperses of 
economically important plant species, and regulators of pest populations, all 
of which may directry aff ect the "carryinq capacity" of the forest for humans. 

Because game animais are important to humans not only as sources of 
food, but atso as ecological actors, and because hunting can so effectively 
depress their population, forest managers need to begin worrying about the 
"ecological extinction" of certain large game species. "Ecological extinction" 
is defined as "the reduction of a species to such low abundance that although 
it is still present in the community it no longer interacts significantly with others 
species" (Estes et ai. 1989). ln other words, even if jaguars, woolly monkeys 
or la.rgP. currasows have not gone demographio~lly extinct, their populations 
many have been reduced to such an extinct that they no longer perform their 
"ecological functions" and the forest is a poorer place. 
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This is a matter of great concern, for increasingly, indigenous rights 
groups, conservation agencies, and development agencies are all 
advocating an increase in the extent of "rnultíple use areas" - including lndian 
lands, Man and Biosphere Reserves, extractive reserves, fauna! production 
areas, national forests, etc. These areas are often explicitly designed to 
incre ase the eco no mie welf are of forest-dwelling peoples and to maintain 
forest biodiversity. The results of this is not an easy balance to achieve and 
that much more attention needs to be paid to the nature of subsistence 
hunting, the interaction between subsistence and commercial hunting, the 
social, the social rewards of hunting to local peoples, and the effects of 
hunting on the ecology of tropical forests. 

RESERVAS EXTRATIVISTAS COMO ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO DE 
FAUNA. 

Mauro Almeida 

Universidade Estadual de Campinas, Dept. d~ Antropoligia, Cidade 
Unfversitaria, 13083 Campinas SP Brasil 

RESUMO 

As reservas extrativistas foram propostas como uma solução para os 
problemas sociais criados com a decadência dos seringais acreanos e a 
expulsão de seringueiros. As RE permitem institucionalizar a ocupação de 
populações (como os seringueiros) que vivem da extração de recursos 
naturais, entre os quais se inclui a caça. 

Várias críticas e dúvidas podem ser formuladas, no entanto, quanto a 
possibilidade de extender o conceito de RE a áreas mais amplas da 
Amazônia. Há também dúvidas quanto a robustez dos sistemas 
tradicionalmente utilizados por seringueiros para utilizar os recursos 
naturais, sob o impacto esperado de novos mercados, de estradas, de 
aceleração demográfica e de pressões em direção a novos estilos de vida. 

Uma crítica será considerada aqui. Um argumento em favor da criação 
de REs e de instituições similares é a conservação da natureza. O apoio em 
favor desse argumento , é essencialmente , o fato empiricamente verificável 
de que territórios ocupados estavelmente por populações de seringueiros 
com densidades entre 1 e 2 habitantes por Km2 durante períodos da ordem 
de 100 anos, mantiveram: 
a) Porcentagens muito baixas de alteração permanente da cobertura 
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. · florestal, 
b) alta variedade biológica global, vegetal e animal. 

Por outro lado não se possuem dados para prever como se comportarão 
tais sistemas no futuro. Em particular, notam-se pressões sobre a fauna, 
particulamente sobre os animais de maior porte (grandes mamíferos, 
grandes aves) , e outras (leptis). Não se dispõe de soluções de manejo para 
tais espécies, na hipótese de que a sobrevivência delas seja desejável nas 
REs, como é o caso. 

Esta exposição apresenta algumas considerações sobre o uso de 
animais por seringueiros em seringais sob o sistema tradicional de 
propriedade; e descreve estratégias atualmente consideradas para 
regulamentar a caça no interior das recém-criadas ReservasExtrativistas. 

Algumas Observações Sobre o Uso Atual: 
Dados de um survey realizado durante setembro a outubro de 1991 na 

Re do Alto-Juruá são resumidos na tabela abaixo (49 famílias ocupando uma 
área estimada em 25.000 ha) . Os dados da tabela I foram obtidos pedindo 

. ao chefe da casa que dissesse ao entrevistador o número de animais 
capturados na última semana, de uma lista com: veado, caititu, queixada, 
anta, paca, cotia, tatu, quatipuru, nambu, macaco, jabuti, mutum, jacumim, 
(Aracuã, Jacu, Garça foram acrescentados pelos informantes). 

TABELAI 
NQ Estim/ Biomassa (%) 

cap.1000K 

MAMMALIA 
ARTIODACTYLA 

DEER ( Mazama sp ) 10 12.4 310/o 
PECCARY (Tayassu t.) 8 9.9 16% 

RODENTIA 
PAGA (Agouti p. ) 20 24.8 16% 

l AGOUTI (Oasyprocta sp) 26 32.2 8% 
ESQUILO (Sciurus sp) 17 21.0 1% 

PERISSODACTYLA 
ANTA (Tapirus sp) 1 1.2 21% 

XENARTHRA 
TATUS (Dasypodidae) 4 4.9 2% 

PRIMATAS 
MACACOS (Cebidae) 2l 26 ô% 

Total 100% 
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Cont. 

RÉPTEIS 
JABOTI 3 3.6 

PASSAROS 
TINAMIDAE 
NAMBUS 
JACAM INS, ARAÇUÃ, JACU 

20 
8 

24 
9.6 

obs: a amostra de 49 casas corresponde a 6% da população total. A ocasião 
da pesquisa é a época de maior peso da pesca entre as atividades de 
subsistência. 

Esses dados preliminares confirmam a preferência que os seringueiros 
afirmam pela carne de "caça" que é definido assim: 

TABELA li: 

ANIMAIS CLASSIFICADOS COMO CAÇA • 

CAÇA 
Animais perseguidos e/cachorro 

VEADOS caçado com cachorro 
Veado Vermelho s/restrição alimentar 
Veado Roxo · ESFORÇO CRESCENTE 

PORCOS caçado com cachorro 
Caititu REIMOSO (restrição) 

Caititu-do-Queixo-Branco RARO 
Caitltu COMUM 

Queixada MUITO RARO 
PACA 

Paca-moça 
Paca-concha 

ANTA 

caçado e/ cachorro 
REIMOSO 
RARO (em áreas específicas) 

EM BIARA 
QUATIPURU 

Quatipuru-m andingueiro 
ABUNDANTE 

Ouatíouru-roxo ~~ ·t"' ••••• _,..__ 

Quatipuru-vermelho 
COTIA ABUNDANTE 
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Cont. 

' ,. 
1 

Cotia-Preta 
Cotiara 

MACACO 
Macaco-prego 
Cairara 
Guarupá-vermelho 
G uariba-preto 
Parvacú 
Zogue-zogue 
Macaco-de-cheiro 
Macaco-da-noite 
Macaco·barrigudo 

TATU 
Tatu-verdadeiro 
Tatu-china 
Tatu·canastra 
Tatu-Rabo-de-Couro 

NAMBUS 
N.·galinha (Tiramus sp) 
Sulurinda 
N.-Preto 
N.-Relógio 
.N.-Azul (Tinamus sp) ABUNDANTE 
Macucal(Tinamus sp) 
Nambuzinha-vermelha( Crypturellus) 

. Juriti (Columbidae) 
BICHOS-DE-PENA 

Cotia-Rosia 

Cracidae 
.Jaou 
Aracuã 
Mutum 
Cujubim 

Psophiidae 
Jacamim 

TUCANOS (3 espécies) 
ARARAS 
PAPAGAIO ( 2 espécies ) 

BICHOS-DE-CASCO 
Tracajá 
Tartaruga 
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RARO 

ABUNDANTE 

caçados no entardecer 
apitando 

RARO 
semi-domésticos 

ABUNDANTE 
Raramente morto 

RARO 
RARO (ovos) 



Cont. 
laça 
JABOTIS 

comum 
Açu 

RARO (ovos) 
ABUNDANTE 

Entre os animais que não são comidos incluem-se: 
PÃO-DE-RABO (sabor) 
QUATIPURU-ROXO (é panema) 

i SOIM (capturados para pets) 
Bigode iro 
Branco 
Preto 

TATU-AÇU 
CAPIVARA 
PERIQUITO ETC. 

(PSIT AC IDADE) (pets) 
GARÇA (Egretta thula) FREQUENTE EM IGARAPÉS 
CIGANA (Opisthocomus hoazin) FREQUENTE NOS RIOS 
JABURU 

(panema?) 
(sabor) 

Quandú 
Quati 
Quati-mundé 
Teijo-âçu {RÉPTIL) 
Gatiara 
Camaleão (RÉPTIL) 

STATUS MAL-DEFINIDO 
NÃO SÃO CAÇADOS 
NÃO SÃO ALIMENTO . 

Onças (2 espécies ) 
Gatos ( 4 espécies ) 
Quinjacu 

MORTOS (vistos como 
fàredadores) 
' 1 

ANIMAIS QUE DEFINITIVAMENTE NÃO SÃO ALIMENTOS 

MAMIFEROS 
Tamanduá-Bandeira (Edentata) 
Mambira 
Preguiça 
Irara 
Rato-coro 
Mucura 
Coelho 
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cont. 
Raposa 
Guará 

Os dados confirmam uma alta seletividade por parte dos seringueiros 
para quem há em resumo "caça" (propriamente dita, ARTIODACTYLA); 
"ernblaras" (ou caça de segunda categoria, grandes roedores, exceto 
capivara; tatus;primatas;tinamídeos; bichos-de-casco); animais comidos 
raramente (ramphastidae); e animais que não são vistos normalmente como · 
alimento (quandu, quati, teliú-açu, gatiara) ou que definitivamente não são 
comidos (edentados,pequenos roedores preguiça, marmotas}. 

Essas preferências colocam uma pressão grande sobre os animais que 
representam uma maior biomassa relativa, como o veado {Mazama sp.) e a 
paca (Agoutl paca). Os seringueiros percebem uma aumento no esforço de 
captura dos veados. A tabela Ili foi ampliada a partir de uma pergunta sobre 
o número total de veados mortos no último ano: 

TABELA Ili: Veados cacados durante um ano (N:::49) por ecossistema 
principal 

MACHO FEMEA TOTAL 

Margem do Rio Juruá 2 o 2 0.6% 
Margem do Rio·Tejo 

. 
65 39 104 33% 

(afluente principal) 
Afluentes do Juruá e Tejo 126 78 204 65% 
TOTAL 193 117 31·0 
O/o 62% 37% 100% 

A tabela Ili indica uma pressão de 10,3 veados por 1000 ha. (compare-se 
como 12.4 da tabela 1). Ela também indica que a população que habita a 
margem do juruá, usa menos caça {comendo durante os meses de verão 
peixes). 

Além das condições acima, é necessário acrescentar que : 
a) A caça não é comercializada, 
b) a atividade de caca ee feita em excursões de uma a seis horas; quartas e 
sábados de preferência, 
e) a caça é sujeita a "sanções mágicas" (caçadores panema são inabilitados 
para a caça grande), 
d) seringueiros mostram preferênciaa por carne de caça. 

Em conclusão, a caça proporciona a principal contribuição de 
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proteinas(no verão e inverno para os afluentes; no inverno para a margem); 
A caça é seletiva sobre as maiores; há aumento do esforço para a captura do 
veado; algumas espécies são muito raras (antas, queixadas, macacos). 

Plano de Uso: 
A RE do Alto-Juruá foi oficialmente decretada em 23 de janeiro de1990. 

Contudo, desde janeiro de 1989 existe uma Associação dos Seringueiros e 
Agricultores da Reserva EXtmtivista do Alto-Juruá. A liderança desta 
associação são seringueiros com atividades de líderes desde 1982. 

O presidente da associacão participou desde 1987 de atividades de 
pesquisa no interior da futura reserva. Discutiu em 1991 normas de USO 
com seringueiros. Um questionário aplicado a totalidade dos residentes 
{N=865) inclui o pedido de: a) Identiticação de problemas b) identificação 
de soluções. Em dezembro de1991 uma Assembléia de seringueiros 
elaborou uma MINUTA DE PLANO DE USO contendo princípios gerais; 
regras; mecanismos de fiscalização; e punições para uso dos recursos 
naturais na Reserva. 

O Plano de Uso trata em um de seus ítens da caça. Entre as propostas 
apresentadas por grupos de trabalho formados por seringueiros, estava a de: 
impor uma proibição total a duas espécies raras (macaco-guariba, anta ); 
proibir o abate de femea e filhotes de veado. Os seringueiros, quando em 
Assembléia, rejeitaram essas propostas. Entre as medidas positivas: 
a) Foi proibido a comercialização de carne, 
b) foi proibido o uso de cães para caçadas de veados com perseguição (é 
permitido esperar o veado nos roçados, casas e estradas de seringa). 

Estratégias de Manejo: 
O Plano de Uso é o primeiro passo para institucionalizar mecanismos. 

Pretende~se elaborar nos próximos anos, planos de manejo detalhados. 
Princípios ou estratégias que integrarão esses planos são: 
a) Zoneamento com base em restrição de acesso a áreas abandonadas, 
b) manutenção de um número limitado de licenças-de-uso, com o caráter de 
quotas nos recursos da reserva, 
e) regulamento e controle de técnicas de caça (proibição dos cães-de-caça), 
a partir da percepção dos seringueiros, 
d) como atividade experimental, experimentos de criação de animais (caititu) 
em cativeiro para repovoamento. 

Espera-se desenvolver e testar métodos de monitoramento; treinar e 
motivar homens e mulheres para realizar censos, inventários e para 
atividades de manejo; e de modo gerai combinar o agudo conhecimento que 
possuem os seringueiros sobre os animais e seus hábitos com a consciência 
de que é possível manejar populações. 
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Conclusões: 
A crescente pressão percebida (e talvez comprovável biologicamente) 

sobre os grandes animais na RE do AIP Juruá constitui um problema. 
Esse problema pode ser tratado como um exemplo de "tragédia dos 

comuns" (se a caça e· vista como um "recurso comum") .. Pode-se também 
ver a situacão como exemplo de "dilema do prisioneiro". 

A situação que leva a" tragédia dos {recursos) comuns" é a existência de· 
acesso livre ao recurso. A situação por tráz "dilema do prisioneiro" e· a 
existência de estímulo a ações cooperativas, embora esta sejam a melhor 
opção para todos 

Ambos os efeitos perversos podem ser evitados. Nas REs, a "tragédia 
dos comuns" é bloqueada porque existem regras de acesso limitado (um 
número de liçenças de uso). Por outro lado, o"dilema do prisioneiro" é 
bloqueado por mecanismos de fiscalização e punição que por sua mera 
.existência tornam racional para cada indivíduo adotar ações cooperativas 
que são também coletivamente racionais. Assim , enquanto na ausência de 
autoridade um indivíduo age racionalmente ao investir em cães de caca 
(mesmo que assim contribua para um crescente esforço de captura), já que 
não tem garantia que os outros não farão o mesmo, se há uma autoridade, o 
indivíduo pode agir oooperativamente (não investindo em cães) e assim 
manter baixo o esforço· de caça e aumentar a captura. 

A conclusão é que na presença de adequados sistemas institucionais 
(sistemas de controle do ~éesso aos recursos; autoridade para regular o uso 
dos recursos) é' possível em princípio, sob a hipótese de que os seringueiros 
agem racionalmente, adotar sistemas de manejo de caça que sejam 
sustentáveis e maximem a captura. 
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MANEJO DE FAUNA CINEGÉTICA NA RESERVA INDiGENA XAVANTE OE 
PIMENTEL BARBOSA, MATO GROSSO 

Frans Leeuwenberg 

MS.PW, Q.18, Conj. 4, Casa 01, 71.700, Brasilia DF Brasil 

RESUMO 

Após contato com a civilização moderna, diversa culturas indígenas 
enfrentaram fortes mudanças de seus costumes e de sua convivência com os 
ecossistemas dos quais dependem. Como muitas outras tribos, cada vez 
mais os Xavantes perderam, além_ do território, o controle da utilização de 
seus recursos naturais. 

Os Xavantes de P .B. iniciaram um projeto piloto-· projeto Jaburu ·- na 
esperança de reverter a atual situação de perda de sua cultura e degradação 
dos habitats nativos com a consequente diminuição de seus recursos 
alimentares. Os xavantes são excelentes caçadores, mas mais 
especializados em habitats abertos e serni-aberos do biorna cerrado. Antes 
de se recomendar medidas de _manejo e/ou formas de caça racionalisada, 
foi necessário diagnosticar a real pressão de caça sobre a fauna cinegética e 
falhas no uso da área em relação a caça e proteção. 

A área em estudo está situada no estado de Mato Grosso, cerca de 
350km ao norte de Barra do Garças, beirando o Rio das Mortes no lado 
oeste. A reserva em questão possui 270 habitantes, ocupando um território 
de·220.000ha com uma grande variedade de tipos de habitats de cerrado e 
algumas partes de transição para o biorna Amazônico. Os Xavantes são 
tradicionalmente semi-migratórios, principalmente caçadores, exercendo 
pouca pesca e apenas alguma agricultura extensiva. A mecanização e 
comercialização da agricultura foi e continua sendo incentivada pela FUNAI. 
Por não ser tal mecanização e comercialização aceitas pelos Xavante, a 
Associação Xavante de PB vem desenvolvendo uma micro economia através 
da venda de frutas da Reserva. 

Metodologia: 
a) Foi elaborado um questionário de forma simples, com a nomenclatura 

em portugues e Xavante, para coleta dos dados de cada caçada. Uma vez 
que a intensidade de caça e a diversidade das espécies capturadas variam 
bastante entre as diversas tamüias, não foi possível se obter uma 
amostragem estatística sem correr grandes riscos de erro. A coleta envolveu 
100% dos caçadores. Uma pessoa da comunidade foi instruída para 
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levantar os dados de caça com especificações de sexo e idade. Durante 
cada visita de trabalho a aldeia, alguns caçadores toram cuidadosamente 
entrevistados para controlar a precisão dos daso do questionário. Alguns 
erros foram constatados, nunca relacionados com o reconhecimento das 
espécies, e sim com a idade. 

b) Dados de sexo puderam ser derivados dos dados estatísticos com 
confiança, mas dados sobre a idade e estrutura da população foram 
levantados através da coleta de mandíbulas. Vários crânios puderam ser 
coletados, mas ainda em número insuficiente para se obter medidas 
biométricas. 

A coleta de material ou levantamento de dados blornétrlcos é muito 
complicada no que se refere a caçadores Xavante. Logo após a captura, o 
animal já é preparado, parcialmente comido, e durante a volta para a aldeia 
dividido entre os parentes. Os xavantes utilizam o animal praticamente 
inteiro, incluindo as visceras e cerebro, inclusive extraindo alimentação dos 
ossos quebrados da medula. os dados de mandíbulas não fornecem uma . . 
imagem confiável dos sexos, uma vez que a maioria. não foi classificada logo 
após o consumo. 

e) Durante o primeiro ano não foi considerado viável realizar censos das 
diversas espécies de caça, já que os Xavanta deveriam prirneíro acostumar 
com a coleta de dados. Querendo solucionar esta falha de dados 
quantitativos, foram feitos quatro transectos de rastreamento, de 5kmcada. 
Cada transecto foi percorrido juntamente com um excelente rastreador . 
Xavante, a procura de qualquer indicação da passagem· de qualquer animal, 
seja rastro, trilha, fezes, marcas na vegetação (alimentação), cheiro, toca, - 
etc., sempre considerando o critério de ter o animal passado por ali dentro 
das últimas 24 horas. Foram cobertos 2 m de cada lado da trilha percorrida. 
Cada transecto foi percorrido bimensalmente desde que permitido pelas ... 
condições climáticas e disponibilidade de transporte (a presença de ··, 
mosquitos não foi considerada, apesar de bastante constante e incômoda) 
Não pretendo na seguinte palestra, mostrar nenhum resultado referente· aos 
transectos devido a falta de análise mais profunda. Futuramente, tais dados 
poderão ser utilizados para indicação da abundância relativa e diversidade 
das espécies nos vários habitats. " 

Resultados: 
a} Coleta de caça: 

Entre fevereiro '91 e janeiro '92 foram caçados 499 mamíferos, de 18 
espécies diferentes. Foram realizadas um total de 91 caçadas, divididas 
entre comunitária, rituais tais como casamento, individuais e em pequenos 
grupos. 
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TABELA 1. Mostra a coleta por 1 OOha das 1 O espécies mais caçadas 
(numericamente). 

Coleta/1 OOOha 

Cervo do Pantanal 0.35 45.000ha (16) ? ? 
Veado campeiro 0.56 61.000ha (34) 10-12 1-2 
Veado mateiro 1.5 4.000ha (6) 60-105 6.7 
Veado catingueiro 0.17 65.000ha (11) 104 12.3 

E Anta 0.65 40.000ha (26) 16 0.3 
Queixada 5.8 20.000ha (116) 49 8.3 
Caitetu 2.1 65.000ha (136) 119 24.1 .. 
Tatu canastra 0.18 40.000ha (7) ? ? 
Tatu peba 0.74 61.000ha (45) ? ? 
Tamanduá bandeira 1.46 61.000ha (89) 1 0.125 

• 
TABELA li. Coleta de caça por 1000ha de habitat adequado na Reseva 
Indígena Xavante de Pimentel Barbosa, Mato Grosso. 2/~1 - 1/92 

Coleta/ habitat (N) 
1000ha 

Cervo do Pantanal 0.35 45.000ha (16) 
Veado campeiro 0.56 61.000ha (34) 
Veado mateiro 1.5 4.000ha (6) 
Veado catingueiro 0.17 65.000ha (11) 

.. Anta 0.65 40.000ha (26) 
Queixada 5.8 20.000ha (116) 
Caititu 2.1 65.000ha (136) 
Tatu canastra 0.18 40.000ha (7) 
Tatu peba 0.74 62.000ha (45) 
Tamanduá bandeira 1.46 61.000ha (89) 
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TABELA Ili: Proporção de sexo 

espécie macho fêmea 

queixada 1 1.86 
caititu 1 1.12 
veado campeiro 1 4.3 
cervo do Pantanal 1 2.0 

~ anta 1 1.18 
tamanduá bandeira 1 1.61 
tatu peba 1 0.41 

Proporção dos Sexos: 
A proporção dos sexos é baseada nos dados do questionário somente 

em que foram caçados 15 indivíduos ou mais. Devo chamar a atenção para 
o fato de que a caça dos Xavantes não é seletiva. Não existe nenhuma 
preferência para qualquer um dos sexos ou idade. Portanto a amostragem é 
realizada ao acaso 

No caso de veado campeiro a proporção dos sexos é visilvemente em 
favor das fêmeas, sugerindo ter a população silvestre muito mais fêmeas do 
que machos. Na maioria das populações silvestres existem mais fêmeas do 
que machos. mas um extremo como constatado aqui é uma indicação de que 
a população está bem abaixo da capacidade de suporte. Para reproduzir 
melhor, a população reage com um aumento das fêmeas. A baixa coleta 
atual de campeiro - 0.6/1 OOOha· é provavelmente uma consequência da 
pressão de caça anterior ter sido excessiva, causada pelos próprios 
Xavantes. 

Também a proporção dos sexos em queixada, cervo e tamanduá 
bandeira indicam uma diminuição destas populações no passado. Se não 
for permitido a estas quatro populações uma recuperação imediata -- o que 
antigamente era constantemente fito devido ao sistema de caça migratória- 
a situação destas espécies irá piorar rapidamente, não por falta de habitat, 
mas por falta de racionalização e consequentemente organização da caça. 

Estrutura de Idade: 
"'o caso de oueixada - --:·-·· · '-·1 oossf ..... , sstl ...•.....• "" "'"+ •.••••••.•.• das ldados •.., '-4 t::I C1UQ ~ l.,ClllClU1 IV )JV.:> 1 VÇ Ç lll l ll;U Cl ç,:,~1 UlUI Q ~ '-'"' 

dos animais coletados. Ainda não foi possível comparar o gasto dos dentes 
com coleções em museus, tendo-se assim uma proximação das idades e 
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não valores exatos. Ao contrário dos mamíferos do hemisfério norte, o 
crescimento do cimentum dos dentes não varia com as estações no Brasil 
(inverno e verão). Assumindo que a troca de dentes para definitivos 
aconteça antes de um ano e meio para os ungulados, chegamos as 
estruturas de idades. 

A pirâmide de idade não parece muito fora do normal no caso do caitetu, 
mas é mais desequilibrada no caso de queixada: por uma falta de jovens 
abaixo de dois anos. Isso pode ser uma indicação de que a pressão de caça 
está acima do potencial de reprodução, reforçando ainda mais a colocação 
anterior baseada na proporção de sexos para queixada. Aparentemente, a 
população de caitetu não está sofrendo uma pressão de caça acima da 
produtividade natural. 

Importância das Diferentes Espécies para a Comunidade: 
Para o consumo de proteína animal, os Xavantes dependem 

explicitamente da caça, utilizando-se pouquíssimo da pesca. Assumindo-se 
que a comunidade aproveita no mínimo 65% do peso bruto animal, podemos 
calcular o valor nutritivo de cada espécie para a comunidade indígena. 
Primeiro vamos mencionar a oferta alimentar de cada espécie. 

Anta e queixada, juntos ocupando quase ~0% do consumo total de carne. 
Pouco menos, mais ainda importantes, são o caitetu e o tamanduá bandeira, 
ocupando respectivamente 16 e 15 % do total. 

O maior consumo de carne concentrado no mes de agosto. Podemos 
- observar também que a anta tem seu maior valor em julho, queixada em 

fevereiro e agosto, cervo e caitetu em agosto, campeiro entre maio e 
dezembro, e tamanduá o ano todo. A pressão de caça é mais alta entre 
junho e setembro, no período da seca. Entre outubro e fevereiro os 
caçadores se encontram mais ocupados com as roças familiares e 
comunitárias. 

Discussão: 
Durante a análise de caça ficou clara a existência de um excesso de caça 

numa área de ± 65.000ha no entorno da aldeia. Se comparando as coletas 
por 1 OOha com as densidades levantadas na literatura (Robinson & Redford) _ 
e com a produção natural de cada espécie podemos concluir que a pressão 
de caça para o tamanduá bandeira é extraordinariamente alta • 1,6/1 OOOha 
enquanto as densidades naturais chegam a 1 indivíduo para cada 1000ha. 
Também a produção de 1 macho para 11.6 fêmeas indica um excesso de 
fêmeas, possivelmente uma reação da população para a sua diminuição. 
Teoricamente a população do tamanduá já deveria estar eliminada, mas falta 
conhecimento profundo sobre a atual densidade da espécie. De qualquer 

- forma, será urgentemente necessário eliminar a caça desta espécie durante 
nó mínimo um ano. 
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Apesar de não ter uma coleta de caça em excesso, o veado campeiro já 
está em situação ameaçada. A proporção de 4 fêmeas· para cada macho, e a 
falta de adultos acima de 2 anos e filhotes com menos de 1 ano na coleta 
indica uma população bem abaixo do normal. A situação atual é bem 
preocupante e poderia ser a consequência de caça em excesso em anos 
anteriores. 

Os dados de caça do cervo do Pantanal também mostram uma quase 
ausência de filhotes, e poucos indivíduos acima de dois anos. Também a 
proporção entre machos e fêmeas de 1 :2 sugere que a população está 
diminuindo. Tanto a falta de filhotes como de animais acima de dois anos, 
itustra urna estrutura irregular e instável. 

A proporção dos sexos em anta não é fora do normal, mas a coleta de 
0.65 por 1 OOúha está acima do potencial de coleta para 1 OOOha, calculado 
por Robinson e Redford (1991). Também para a anta, a caça deveria ser 
suspensa durante um ano nos .65.000ha no entorno da aldeia. 

Sabendo que é preciso obter mais dados, inclusive censos regulares das 
populações envolvidas, já é possível sugerir medidas de manejo de caça. 
Estamos discutindo com a comunidade Xavante a possibilidade de não 
exercerem a caça para as 4 espécies referidas durante um ano, na área de 
65.000ha. Estamos discutindo também a possíblüdade de dispersar as 
caçadas para as áreas da periferia. Mas será necessário oferecer 
alternativas para os caçadores, ou a caça irá continuar no mesmo nível e 
bastante predatória. O ideal seria a volta completa a vida semi-migratória 
dos Xavantes, mas na realidade isso não é mais viável: as mudanças no 
estilo de vida e a dependência econômica dos Xavantes impedem a 
reversão deste processo. Além disso o costume de uso de um veiculo 
enfraqueceu a resistência de muitos caçadores. A abertura de uma trilha de 
acesso para a extremidade noroeste da Reserva é a única solução viável 
para dispersar a pressão de caça, introduzindo um sistema de rotação, 
dando suficiente oportunidade para as populações silvestres se 
recuperarem. A curto prazo, uma trilha irá causar uma certa alteração dos 
habitats, mas a longo prazo muito mais área poderá ser protegida contra a 
invasão dos fazendeiros e garimpeiros; muito mais área poderá ser 
aproveitada racionalmente para coleta de frutas e remédios; e a pressão de 
caca não será concentrada, como atualmente. 
Se pudermos reverter a situação de diversos tribos/comunidades 

indígenas, vamos ter um enorme potencial em áreas de conservação efetiva, 
com a integração da população humana autoctone e seus habitats 
tradicionais. 
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POLlTICA DO MANEJO DA VIDA SILVESTRE NO BRASIL 

William E. Magnusson 

Departamento de Ecologia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 
C.P. 478, 69.011 Manaus Am Brasil 

RESUMO 

O manejo da vida silvestre sofre de uma inércia, causada pela lei da 
fauna, que entrou em vigor em 1967. Essencialmente, a lei proibe qualquer 
forma de manejo que não se enquadre em caça esportista, criação em 
cativeiro ou preservação total. Isto vai contra todos os conceitos modernos 
de manejo da vida silvestre, que consideram o uso da vida silvestre uma 
atividade válida para as comunidades rurais. e uma ferramenta. para a 
manutenção de habitats naturais e de sua diversidade biológica. 

Minha sugestão para a modernização do manejo da vida silvestre no 
Brasil, envolve a descentralização da responsabilidade , da seguinte forma: 
a) O IBAMA não é, e não vai ser, capaz de gerenciar todo o manejo de vida 
silvestre no Brasil - é preciso que ele divida a responsabilidade com os 
estados. 
b) Hoje não existe nenhum órgão responsável pela vida silvestre no Brasil - 
o IBAMA precisa incentivar, se não forçar a criação de órgãos de manejo de 
vida silvestre em· todos os estados. 
e) O manejo a nível nacional não deve ser regulamentado pela definição dos 
meios (e.g, caça esportiva, criação em cativeiro), mas na base de espécies. 
O IBAMA deve manter controle total sobre todas as espécies suspeitas de 
estarem ameaçadas de extinção. Os estados devem ser responsáveis, 
através de seus próprios órgãos de vida silvestre, pelas demais espécies. 
Eles deveriam manejar as espécies não ameaçadas e não comercializadas 
a seu critério. O IBAMA deveria permitir a comercialização de espécies da 
vida silvestre, naqueles estados que apresentarem um plano de manejo 
aprovado pelo IBAMA (ou preferivelmente, por uma comissão formada por 
pesquisadores de várias entidades) e dispuserem de um órgão de manejo 
de vida silvestre capaz de gerenciar o programa. O IBAMA deveria ter o 
poder de impedir a comercialização, se o manejo proposto executado em um 
estado, interferir negativamente com o manejo em outros estados. 
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POLlTICA DA VIDA SILVESTRE NO BRASIL 

Francisco de Assis Néo 

IBAMA, Divisão de Fauna e Flora Silvestre, SAIN-L4, Ed. Sede, 70.800, 
Brasilia DF Brasil 

RESUMO 

Sob os aspectos legais, o IBAMA foi severamente criticado, tendo em 
vista que atualmente no Brasil, por lei, só é possível o manejo na natureza na 
forma da caça amadorista, que atende a uma pequena porção da população, 
como no caso do Rio G,-ande do Sul, onde essa caça é permitida. Nos 
demais estados, somente é possível o manejo de animais em cativeiro e 
quando prevê o manejo na natureza limita-se, a coleta de ovos, larvas e a 
captura de filhotes, visando a formação de plantéis. 

Tornou-se clara e urgente, a necessidade da definição de uma nova 
Política para Manejo da vida Silvestre no Brasil, que inclui a alteração da Lei 
que se refere a proteção a fauna, lei 5.197/67. 
O representante do IBAMA, defendendo-se das severas críticas que o 

órgão sofreu, transmitiu a informação de que a SEMAM/PR, havia constituído 
um grupo de trabalho composto de especialistas que estavam discutindo o 
assunto em pauta e que estava em fase final de elaboração de um 
documento de trabalho que daria subsídios ao Senhor Secretário sobre as 

· possíveis mudanças na atual legislação visando a definição de Diretrizes 
Políticas para o Manejo da Fauna no Brasil. 

Gerou-se dessa forma uma enorme expectativa em torno do assunto e 
chegou-se a conclusão de que as alterações na atual legislação 
dependeriam de uma nova Lei que nortearia as atividades ligadas ao 
manejo e conservação da fauna no Brasil e garantiria a biodiversidade. 

Diretrizes Políticas e Plano de Ação para Manejo de Fauna Silvestre: 
A fauna brasileira, de notável riqueza e diversidade, foi submetida aum 

processo de exploração levado a termo sem nenhum critério, porquanto 
acreditava-se que tal recurso era inesgotável e que poderia atender as 
necessidades da população, em situações diferenciadas, como fonte de 
proteína animal, fornecimento de peles e outros produtos consumidos no 
mercado local e/ou internacional, a captura de animais vivos para a pesquisa 
de medicamentos, venda de mascotes, artesanato e até a prática de. 
atividades de caça desportiva. 

Do ponto de vista histórico, esse processo foi sendo consideralvemente 
ampliado, na medida em que, num processo muito natural da população 
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brasileira, houve expansão de um grande contigente humano para regiões 
interioranas do País e recrutamento de áreas cada vez mais significativas 
para as atividades de produção de alimentos (agricultura e pecuária). 

A flagrante constatação de que assistia no país a um processo de 
destruição da diversidade biológica da fauna e a destruição de habitats da 
mesma, levou o Governo Brasileiro, em momentos distintos, a publicação do 
Código Florestal e da Lei de Proteção a Fauna, com perspectiva 'a execução 
de medidas necessárias a utilização racional, a protecão e a conservação 
dos recursos naturais renováveis. 

Com a publicação da Lei de Proteção a Fauna, o Brasil teria definido um 
possível ponto de partida na execução de uma política de conservação de 
seus recursos faunísticos, pois se apresentava a oportunidade, a despeito do 
caráter proibitivo da Lei, de que estudos poderiam ser realizados com o 
objetivo de implementar programas de manejo para as espécies da fauna, 
principalmente para aquelas de uso tradicional. 

A adoção de uma postura a orientar a utilização adequada desses 
recursos passou a representar uma dificuldade, pol o país não tinha também 
uma política formal nessa área, mantendo-se, agora sob o aspecto da 
ilegalidade, os processos costumeiros de exploração da fauna visando 
atender as necessidades já referidas anteriosrnente. 

As dificuldades implícitas a fiscalização do comprimento da Lei de 
Proteção a Fauna e outros documentos legais, dada a grande extensão 
territorial do país, colaboram para a interação de problemas que colocam em 
risco de extinção algumas espécies da fauna brasileira. 

O reconhecimento e a aceitação informal dessa realidade revela a 
existência de lacunas nos campos institucional, técnico e político para que se 
processe um gerenciamento racional dos recursos faunísticos do Pais, com a 
necessidade de estruturação dos organismos governamentais responsáveis, 
para que se pudesse substituir a frequente administração do 
encaminhamento de informação, por uma nova postura, que diz respeito ao 
desenvolvimento e adoção de planos eficientes para a conservação 
ambiental. 

A manutenção das demandas já tradicionais e as novas que se 
apresentam para o uso da fauna silvestre enseja, com base no Art. 24 inciso · 
VI da Constituição Federal, uma interação dos órgãos governamentais na 
implementação de urna política, centrada na integração da conservação e do 
desenvolvimento, visando a competência na organização, legislação, 
capacitação, pesquisa e educação, assegurãndo o trabalho de gestão 
eficiente e o aproveitamento das espécies da fauna brasileira. 
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A CAÇA DE SUBSISTÊNCIA NO PANTANAL DA NHECOLÂNDIA 
(CORUMBÁ - MS), ASPECTOS PRELIMINARES 

Reinaldo Lourival, G.A.B. Fonseca & D.A. Posey 

Conservation lnternational - Brasil, Rua General Rabelo, 42 - Apto. 501, 
Gávea 
22.451 Rio de Janeiro RJ Brasil 

RESUMO 

A sub-região da Nhecolãndia é uma das 10 regiões da classificação de 
Souza (1988), e faz parte do município de Corumbá - MS. ESta região por 
possuir uma área de 24 mil Km2 '. com solos preponderantemente arenosos, 
oriundos da deposição do leque aluvial do rio Taquarí. A vegetação tem 
influência dominante da província fitogeográfica do cerrado, com amostras 
de todos os seus subtipos ( cerrado latu sensu) algumas áreas apresentam 
flora praticamente monoespecífica, como os carandazais (Copernicia alba), 
acurizais (Atallea phaleratta), entre outros. 

A fauna vertebrada de Nhecolândia é co'Ilposta por formas com ampla 
distribuição geográfica, seçundo Brown (1984), o Pantanal é antes de tudo 
um ambiente gerador de biomassa generalista, e não um local gerador de 
endemismos. A abundância de espécies tradicionalmente cinegéticas é 
visível, e esta região em particular possui ainda uma espécie exótica em 
estado feral, que é o porco monteiro (Sus scrofa). 

Podemos dizer que a caça está muito arraigada na cultura local, mas o 
fato interessante é que durante os cerca de 200 anos de ocupação, a 
atividade de caça tem se mantido com aparente constância, sem depletar, 
pelo menos substancialmente, os recursos cinegéticos locais. 

O presente trabalho vem se desenvolvendo desde dezembro de 1988, 
como parte de minha tese de mestrado, junto a Universidade Federal de 
Minas Gerais no Curso de Ecologia, Conservação e Manejo de Vida 
Silvestre. Foram parcialmente analisados os dados referentes ao ano de 
1989 e 1990, sendo portanto as conclusões nada definitivas. A coleta de 
informações etnozoológicas. foi baseada em questionários e formulários, 
tanto no acompanhamento da atividade, como pelo preenchimento dos 
formulários, feito pelos informantes locais. 

Os aspectos motivantes vão desde aventura e preconceito contra 
espécies daninhas até variação de dieta e a obtenção de substâncias com 
propriedades medicinais. Já os fatores que tem auxiliado na redução da 
pressão de caça, no mesmo período variam desde a elevada disponibilidade 
de carne bovina e pescado até proibição ou restrição pelo proprietário e a 
repressão pela polícia florestal. 
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As saídas de caça podem ser individuais ou coletivas, mas o que ocorre 
com maior frequência são as saídas em grupos pequenos de 2 a 4 pessoas, 
grupos de caçadores maiores, quase só ocorrem em atividade de caça 
involuntária. 

Normalmente os cães participam das caçadas, em número que variou de 
O a 12 sendo esta participação decisiva na melhora da detectibilidade tanto 
das presas alvo, como em alguns casos de outras espécies. A captura 
propriamente dita, que pode ter como objetivos tanto a morte quanto a 
castração do animal capturado, os processos pelos quais se dão estas, vão 
desde o uso do laço, e da faca, auxiliados pelos cães, ou o uso de armas de 
fogo, que é feito com certa moderação, já que a aquisição de munição é 
além de difícil, cara. 

O processe de caça na Nheco!ândia tem se mostrado bastante seletivo, 
tendo como espécies mais frequentemente capturadas, o chamado Porco 
monteiro (Sus scrofa feral) espécie exótica que durante os saques as 
fazendas ocorridos na guerra do Paraguai, foram soltos e se adaptaram 
muito bem as condições locais, tal seletividade está calçada nas 

. características cinegéticas da espécie, pois além de fornecerem carne 
bovina e gordura de boa paltabilidade, são prolíficos e bastante agressivos 
para gerarem histórias e estórias, que mantém acesa a emoção da atividade 
de caça. 

Os taiassuídeos são um ítem alternativo aos porcos monteiro, em áreas 
onde suas densidades são baixas ou onde estes não ocorrem, pelo menos 
no que se refere a alimentação. Já as diversas espécies de carnívoros de 
médio e grande porte também sofrem com esta seletividade, porque mesmo 
que não haja consumo de sua carne, o fator preconceito por serem 
potencialmente daninhos as atividades econômicas locais, levam-nos a 
morte. Nos locais onde há disponibilidade e variedade de pescado, ou seja, 
em locais próximos a rios e corixos a pesca substitui, pelo menos 
parcialmente, a atividade de caça. 
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PESQUISA EM MANEJO DE FAUNA NO PANTANAL 

Guilherme Mourão 

CPA- Pantanal/EMBRAPA, C.P. 109, 79.300- Corumbá MS Brasil 

RESUMO 

O Centro de Pesquisa Agropecuária do Pantanal, CPAP/ EMBRAPA, 
possui um programa com duas linhas de pesquisa em Manejo de 
Populações Silvestres. Uma linha está voltada para estudos que subsidiem 
o manejo para aproveitamento econômico de algumas espécies com grande 
potenciai de utiiização, como o jacaré, a capivara e o porco rnontelro. Deôtie 
estas espécies, a que tem merecido maior atenção tem sido o jacaré, 
porquanto ele tem sido alvo de caça clandestina a décadas, num comércio 
ilegal que pode se situar na casa de milhões de dólares anuais, significando 
evasão de divisas, marginalidade e incertezas quanto as questões de 
conservação. A segunda linha, é voltada pará estudos que subsidiem o 
manejo para preservação de espécies que despertam preocupação quanto a 
sua conservação, como o Cervo-do-Pantanal, Veado-Campeiro e Arara 
Azul. 

É significativo que um centro de pesquisa da EMBRAPA ten_ha um grupo 
de pesquisadores trabalhando num programa como este. Signific~ que a 
agência governamental de pesquisa aposta no manejo da vida silvestre 

· como algo viável" e importante. 
Esta estrutura, incluindo um componente de preservação e um de manejo 

com uso econômico, é adequada como figura programática para as 
instituições que atuam na área de Vida Silvestre, porquanto é tático no 
sentido de preparar a sociedade para receber os planos de manejo, A 
presença do componente de "uso" gacante a credibilidade junto aos setores 
produtivos da sociedade, enquanto o componente de preservação garante a 
credibilidade junto as organizações ambientalistas e público em geral. 

·" No CPAP, o grupo que trabalha em pesquisa para o manejo com uso 
econômico vem perseguindo dois objetivos: 
a) Estabelecer critérios de extração para que a atividade se dê a níveis 
sustentados. 
b) Desenvolver sistemas de monitoramento das populações alvo. 

Para o caso do jacaré, o primeiro· objetivo não apresenta muitos 
problemas. O conjunto de informações disponíveis em literatura, acrescidos 
com os dados recentemente obtidos pelo grupo do CPA-Pantanal, já 
permitem a definição de alguma taxa sustentada de exploração, baseada 
principalmente em tamanho mínimo de abate. O segundo objetivo 
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apresentava maiores dificuldades, devido a grande extensão e 
heterogeneidade do Pantanal. 

Empregando técnicas de levantamentos aéreos (projeto financiado pela 
WWF/USA e SODEPAN), nós obtivemos informações sobre a distribuição e 
abundância de 8 espécies de animais do Pantanal, relevantes do ponto de 
vista da preservação (Cervo-do-Pantanal, Veado-Campeiro, Arara-Azul), 
estudo de impacto (bovinos, bubalinos, porcos ferais) e com o potencial para 
o manejo com uso econômico. Informações sobre características ambientais 
também puderam ser obtidas. De posse destes dados será possível obter 
mapas de distribuição e abundância de muitas espécies silvestres do 
Pantanal, com escala e definição suficientes para propósitos de manejo. 

GERENCIAMENTO DE PEIXES EM GRANDES CANAIS DE ÁGUA DO 
AMAZONAS 

Miguel Petrere Junior 

UNESP, Departamentô de Ecologia, C.P. 199, 13.500, Rio Claro SP Brasil 

RESUMO 

A pesca na Amazônia é urna atividade tanto de subsistência como 
comercial. Assim qualquer estratégia de manejo para os estoques 
pesqueiros da região deve levar em conta essa diferença. 

Atualmente há as seguintes opções para as pescarias em geral: 
a) Proibir a pesca comercial permanente em alguns locais e 
temporariamente em outros. 
b) Preservar a presente diversidade das capturas. 
e) Tentar manejar as pescarias em direção ao rendimento máximo 
d) Não fazer nada. 

O manejo de espécies migratórias precisa de cuidados especiais em vista 
da complexidade de seus movimentos. As seguintes estratégias de manejo 
são propostas: 
a) Limitar o acesso do número de pescadores. 
b) Não restringir o uso da arrastadeira e do arrastão, caso contrário poderá 
faltar peixe na época de cheia. 
e) Não aumentar o tamanho da malha da arrasteira e do arrastão acima de 
24 mm, entre nós opostos para evitar que os exemplares menores sejam 
e malhados. 
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d) Estabelecer proibições sazonais, fechando a pesca durante a época seca 
visando proteger os cardumes que nessa época estão muito concentrados. 
e) Estabelecer reservas em áreas e biótopos de signifi"cância biológica. 

MANEJO COMUNITÁRIO DA PESCA NOS LAGOS DE VÁRZEA NO BAIXO 
AMAZONAS 

David G. McGrath 

NAEA/IMAZON. C.P. 1015, 66.000 Belém PA Brasil 

RESUMO 

Como resultado da intensificação da pesca comercial nas últimas tres 
décadas, comunidades ribeirinhas ao longo dos principais rios da bacia 
amazônica tem·tomado posse dos lagos de várzea, e implementado uma 
variedade de medidas visando reduzir a pressão sobre a pesca local. Essas • reservas de lago são um modelo promissor para o manejo sustentável da 
pesca na várzea. O objetivo deste trabalho é explorar a contribuição de 
reservas de lago para o gerenciamento sustentável da pesca no baixo 
amazonas. 

Nos últimos 25 anos a economia ribeirinha tem sofrido grandes 
mudanças envolvendo o declínio da agricultura e a intensificação da pesca 
comercial. Com o declínio e finalmente colapso da produção de juta, houve 
um grande deslocamento de mão-de-obra ribeirinha da agricultura para a 
pesca. Hoje, a pesca é a principal fonte de renda para a grande maioria 
das famílias ribeirinhas do Baixo Amazonas. A intensificação da pesca 
comercial tem resultado em conflitos entre comunidades ribeirinhas e 
pescadores comerciais de fora, e algumas comunidades estão 
desenvolvendo sistemas para o gerenciamento sustentável dos recursos 
pesqueiros dos lagos. Em geral, o manejo do lago tem dois objetivos 
complementares: manter a produtividade da pesca em termos de esforço, e 
diminuir variações sazonais na sua produtividade. O principal instrumento 
é a utilização de medidas que controlam acaptura indiretamente através da 
utilização de aparelhos que limitam a captura e a cpacidade de conservar o 
pescado. · 

A reserva de lago parece muito interessante, mas precisamos avaliar com 
cuidado sua possível contribuição em relação a três questões: a viabilidade 
de um lago como unidade de manejo, a volatilidade de manejo .cornunltárlo, 
e os efeitos ecológicos de uma reserva de lago. Primeiro, talvez o máximo 
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que podemos dizer agora é que como unidade de manejo, a reserva de lago 
seria mais efetiva para espécies sedentárias do que p~ra espécies 
migratórias. Portanto, um sistema regional de reservas de lago que inclui a 
maioria dos lagos de uma região, poderia ter um efeito muito mais 
significativo sobre os estoques migratórios, e assim cumprir um papel mais 
importante no gerenciamento regional da pesca. 

Segundo, embora a reserva de lago crie as condições essenciais para o 
manejo comunitário, a dinâmica de "interesse próprio", responsável pela 
"tragédia dos comuns" • é urna força poderosa com que a liderança 
comunitária tem que trabalhar constantemente para evitar a desintegração 
do manejo coletivo. O problema da volatilidade das reservas terá que ser 
resolvido se o manejo comunitário terá um papel importante num programa 
regional de gerenciamento pesqueiro. 

Finalmente, a reserva de lago protege não somente espécie mas até 
certo ponto o ecossistema do lago como um todo. Através da incorporação 
de outros animais seria possível aumentar o valor econômico e de 
subsistência da produção da reserva ao mesmo tempo garantir o manejo 
sustentável dos outros recursos que habitam a várzea. 

Em conclusão, embora antes que uma avaliação definitiva de reservas de 
lago possa ser feita, o conhecimento, experlêncla, e iniciativa dfas 
comunidades ribeirinhas constituem um recurso de imenso valor no 
desenvolvimento de um programa regional de gerenciamento pesqueiro. 
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PESCA SUSTENTÁVEL DO BAGRE AMAZÔNICO 

Dr. Ronaldo Barthem 

Dept. Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, C.P. 399, 66.000 Belém Pa 
Brasil 

RESUMO 

A importância dos estudos dos grandes siluriformes na amazônia é 
devido ao fato que: 
a) Esta espécies formam uma comunidade de predadores de grande porte 
(topo da cadela trófica}, 
b) algumas espécies podem realizar migrações tão extensas a ponto de 
percorrer quase 80% da extensão do canal principal da bacia, 
e) dominam o ambiente denominado de "calha" que é aprincipal via de 
acesso as diferentes áreas utilizadas pelas espécies migradoras (área de 
desova, refúgio, criação e etc ... ), 
e) são as princípais espécies exportadas da amazônia. 

Os bagres que realizam extensas rnlqraçães apresent_am um 
comportamento tão peculiar e exagerado, que formam claramente uma 
categoria a parte das espécies consideradas como migradoras na Amazônia. 
Considerando as outras espécies migradoras ou não, podemos classificar as 
comunidades de peixes exploradas comercialmente nas seguintes 
categorias: 
a) Espécies que realizam migrações de longo percurso na calha do rio (ex: 
Brachyplatystoma em geral), 
b) espécies que realizam migrações na calha, de uma várzea ou afluente 
(ex: os caracoides migradores em geral), 
e) espécies que não necessitam fazer migrações para completarem o seu 
ciclo biológico (ex: espécies típicas da várzea, como os Osteoglossidae, 
Cichlidae, Sciaenidae, e algumas espécies de caracoidei e siluroidei). 

Conforme o seu comportamento, as espécies sofrem diferentes pressões 
da pesca comercial ou de subsistência, o que torna complexo a perspectiva 
de se elaborar qualquer plano de manejo. Associado a isto, o quadro se 
agrava por: 
a) A produção total de pesca é ignorada, 
b) a população e o tipo de economia que são sustentadas pela pesca é 
bastante heterogênea (densidade populacional e desenvolvimento 
econômico), 
e) a pesca está difundida numa área muito ampla e de diferenças 
fµndamentais no tipo de ambiente e na produtividade pesqueira, 
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d) há uma grande diversidade de tipos de pescadores e aparelhos de pesca 
que exploram outra grande diversidade de espécies de peixes. 

As sugestões apresentadas por Bayley & Petrere (1989) e Petrere 
(1991) podem ser apresentadas resumidamente na seguinte forma: 

Bayley & Petrere (1989) Petrere (1991) 

a) Proibição permanente, 
b) preservação da diversidade da 
captura, 
e) manejar o estoque visando MSY. 
d) não fazer nada. 

a) limitação de acesso, 
b) restrição ao uso de aparelhos, 
e) controle do tamanho da malha, 
d) defesa; proibição sazonal 
da pesca, 
e) criação de reservas. 

Considerando a comunidade de peixes exploradas para o consumo 
humano (excluindo aquelas com fins ornamentais), sugere-se a seguinte 
estratégia de manejo: 

1-Pesca de espécies migradoras de longo percurso, com pescaria bem 
especializada para o tipo de espécie capturada e com atuação em 
ambientes bem definidos (canal e o estuário). 

a) Manejar o estoque visando o MSY, 
b) restrição de aparelhos (restrição de aparelhos, tanto o tipo quanto o 
esforço), 
e) controle do tamanho da malha dos aparelhos de pesca empregados. 

2-Pesca de espécies migradoras de uma várzea ou afluente para outra 
várzea ou afluente, com pescaria menos especializada em relação ·a espécie 
e que atua em uma maior diversidade de ambientes (canal, várzea, igapó, 
afluente e área alagada em geral). 

a) Manejar o estoque visando o MSY para algumas espécies! 
b) limitação de acesso a determinadas áreas de pesca, 
e) criação de reservas. 

3-Pesca de espécies não migradoras, típicas de áreas alagadas e lagos de 
várzea. Pescaria diversificada num ambiente diversificado." 

a) Restrição de aparelhos, 
b) limitação de acesso, 
e) estabelecimento de épocas de defeso, 
d) criação de reservas. 

Conclusão: 
Sugere-se que as pescarias que ocorrem no canal e estuário sejam 

controladas visando principalmente o estoque, tendo em vista que a frota é 
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relativamente especializada e a trama comercial é principalmente baseada 
em frigoríficos. A introdução de qualquer tipo de policiamento nessas áreas 
é cara e tende a ser ineficiente. 

A pesca relacionada com a várzea pode ser melhor controlada em 
períodos restritos do ano ou em áreas favoráveis a um policiamento. De 
forma que as espécies que tenham uma fase da vida associada a esse 
ambiente possam ser manejadas controlando a pressão de pesca nesses 
ambientes. Aquelas que vivem na área alagada numa fase da vida e 
utilizam o canal como via migratória, não terão quãfquer tipo de proteção 
durante sua estadia no canal. 

MANEJO DE PEIXES EM COLÔMBIA 

Mauricio Valderrama Barco 

Division de investigaciones Pesqueras, INPA, Colombia 

• 
RESUMO 

. 
Para o manejo de peixes na Colômbia, duas categorias de peixes são 

consideradas: sob exploração ou com potencial pesqueiro, e sem 
exploração. Os objetivos de manejo para.a primeira são os de capturas 
adequadas com a finalidade de contribuir ao desenvolvimento ou 
continuidade de uma atividade produtiva com fins sociais e econômicos. A 
conservação de espécies endêmicas é o objetivo para as espécies com 
maior interesse ecológico. 

As principais técnicas de manejo utilizadas são as seguintes: 
a) Estabelecimento do comprimento mínimo da primeira captura, 
b) regulamentação dos aparelhos de pesca, 
e) determinação do rendimento máximo sustentável (MSY) ou do rendimento 
máximo econômico, 
d) restrição das atividades de pesca em áreas de alta vulnerabilidade ou de 
importância ecológica, 
e} proibição temporal da pesca, 
f ) limitação ou livre acesso a pesca, 
g) criação de áreas de reserva, 
h) participação das comunidades de pescadores artesanais e das 
comunidades indígenas nos programas de manejo. 

Estas técnicas gerais são aplicadas de acordo com as estratégias de 
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manejo a serem formuladas para cada estoque ou tipo de pescaria, sendo as 
principais estratégias aplicadas na Colômbia as seguintes: 
a) Manter a diversidade, 
b) estimular máximas capturas, 
e) garantir sistemas tradicionais ligados a fatores culturais, e 
d) conservação de estoques ou populações de peixes. 

Salientou-se a participação das comunidades de pescadores artesanais 
para o manejo dos estoques pesqueiros através do programa CESPA 
(Centro de Serviço da pesca artesanal). Apresentaram-se os principais 
programas de de pesquisas desenvolvidos no país: monitoramento 
biológico e da atividade extrativa, avaliação da captura e o esforço da 
pesca, prospecção pesqueira e pesca experimental, e pesca comercial 
experimental. E analisou-se a problemática existente referida ao manejo de 
peixes: 
a) Existência de pescarias de difícil manejo como são as multiespecíficas 
que usam diversos aparelhos de pesca, 
b) ausência de informação básica para muitos estoques, 
e) presença de estoques compartilhados com outros países, 
d) baixos níveis de organização social para a produção e educativos em 
comunidades artesanais, e 
e) problemática ambiental relacionada. • 
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GERENCIAMENTO DA PESCA DA PIRAMUTABA NO 
ESTADO DO PARÁ 

ltato José Araruna Vieira 

IBAMA, Rua Conselheiro Furtado, 1.303, 66.040, Belém PA Brasil 

RESUMO 

Pretendemos apresentar uma síntese do teor do Relatório do grupo de 
Biologia Pesqueira e Tecnologia de Pesca, sobre a IV REUNIÃO DO GRUPO 
DE ESTUDOS SOBRE A PIRAMUTABA, realizado em Belém/Pano período 
de 2 a 6 d e dezembro de 1991, tendo como participantes, técnicos do 
IBAMA, Museu Goeldi, INPA, IDESP, SAGRI, EMATER/PA e BASA. 

O objetivo do GPE é avaliar a situação atual de exploração dos recursos 
piramutabeiros da Costa Norte, reunindo técnicos que trabalham com este 
recurso pesqueiro, e propor sugestões sob os aspectos de estudos de 
biologia pesqueira, tecnologia de pesca, estatística sócio-econômica, 
visando desta forma o bom ordenamento da pesca da piramutaba. 

Os dados apresentados se restrigem a pesca industrial e a pesca 
artesanal realizada no estuário Amazônico, onde a pesca é intensa. Nas 
demais áreas a pesca é sazonal e de pequena monta. 

A pesca de piramutaba, na Região Norte do Brasil, era exercida até o final 
. dos anos sessenta, exclusivamente por pescadores artesanais. No estuário 
dos rios Amazonas e Pará, utilizam diferentes artes de pesca, destacando 
se a rede de emalhar, o espinhei- hoje pouco conhecido - o curral, dentre 
outras. Nos rios Amazonas e afluentes a pesca é realizada principalmente 
com a redinha e arrastadeira. 

No início dos anos setenta, teve inf cio as capturas industriais, que 
utilizaram inicialmente redes de arrasto empregada para pesca de camarão, 
porém devido a problemas operacionais tais como, fundo de lama que 
enterravam as portas, dificultando o tracionamento, peso das capturas que 
dificultava a operação de embarque, fortes correntes, este método de 
captura tornou-se ineficiente, sendo substituído pelo sistema de arrasto de 
parelha. 

A pesca de arrasto com parelha para a piramutaba, logo mostrou-se 
eficiente por apresentar maior poder de pesca e maior produtividade que o 
sistema utilizado inicialmente. 

Logo que <Q oesca lndustrlal tornou ímoulso surqirarn conüãos com a - """ t"'- - ,, • • • v• 1, \(Ili 1 ,...,_ • ..., 1 ~ • • • _ •• •'- _ , • 

pesca artersanal, provocados pela ocupação do mesmo espaço, com sérios 
prejuízos para este último. uma vez que, as artes de pesca em muitas vezes 
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eram destruídas pela frota arrasteira de piramutaba. 
Visando minimizar os conflitos a ex-Sudepe, delimitou a área de atuação, 

cabendo a frota industrial operar entre os meridianos de 48' e 50' W e da 
linha do Equador ao paralelo de 1'40" N. Pouco tempo depois esta portaria 
foi alterada e a área da frota industrial ficou compreedida entre a liha da 
costa e o paralelo de 00'05" e o meridiano de 48' W, estando até hoje. 

A portaria 09 de 9 de março de 83, também limitou o número de barcos 
em 48 - já estavam em operação 66 barcos - e determinou que o tamanho 
mínimo de malha do saco túnel, para as redes de arrasto, fossem de 100 
milímetros. 

As industrias pesqueiras além de não implementarem as medidas 
adotadas, tamanho de malha no saco túnel, e atuarem dentro da área 
limitada - por falta de uma fiscalização eficiente - nos últimos anos passaram 
a adotar o sistema de "trilhe iras", três barcos tracionando duas redes, isto 
equivale a uma aumento de esforço de um terço, ou seja, 16 barcos além 
dos 48 permitidos. Se toda frota operasse com este sistema teríamos então 
o eq uivai ente a 64 barcos operando. 

Dados controlados dos desembarques de piramutaba - artezanal e 
industrial nos estados do Pará e Amazonas dernostrarn que a pesca 
artesanal apresentou uma produção crescente até 1977, passou a decrescer 
no ano seguinte e a partir de 1982 tem se mantido aparentemente estável. 
Enquanto que a pesca industrial, apresentou em 1977 um pico de 22.486 
toneladas, apresentando sinais de recuperação nos anos 1983 e 1987, para 
decrescer em seguida, atingindo 10.685 toneladas em 1990, menos da 
metade da produção obtida em 1977. 

Em 1977, para urna torta de 49 barcos, com 6.720 dias de mar, a 
produção foi de 22.486 toneladas, e o rendimento por barco foi de 459 de 
3,3 toneladas por dia de mar. Em 1981, a produção foi de 13.525 toneladas, 
para um esforço de pesca de 59 barcos, que atuaram praticamente o mesmo 
número de dias de mar, 6.044, e o rendimento por barco foi de 229 toneladas 
por barco, e 2,2 toneladas por dia de mar, ou seja o esforço de pesca em 
número de barco aumentou, o número de dias de mar permaneceu 
constante, o rendimento por barco caiu pela metade, e o rendimento por dia 
de mar foi reduzido em um terço. 

Em 1983 e 1986, observamos urna ligeira recuperação, atingindo 17.000 
toneladas, porém, a prtir de 1986, a produção tem decrescido ano após ano, 
atingindo 10.648 toneladas em 1990. 

A evolução da produção desembarcada de piramutaba, revela que em 
1976 foi ultrapassada a Captura Máxima Sustentável - CMS de 20900 
toneladas, e já no ano seguinte de 1977, o desembarque total foi de 28.829 
toneladas, isto pode ter afetado o equilíbrio da exploração do estoque. Em 
1980 com a aplicação do maior esforço de pesca registrado, e observando 
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. as produções dos anos subsequentes, leva a crer que houve rompimento do 
equilíbrio biológico e portanto atingido um estado de sobrepesca. 

A manutenção da situação atual da pesca de piramutaba, poderá, em 
pouco tempo, comprometer o estoque, causando sérios prejuízos para a 
atividade industrial, e consequentemente agravar mais ainda a situação da 
pesca artesanal. 

Até 1975, os estudos sobre a piramutaba, estavam restritos a parte de 
Sistemática. Neste ano o Centro de Pesquisas Pesqueira do Pará - CPPP, 
iniciou um sistema de amostragens biológicas da pesca artesanal. Em 1977 
este sistema de amostragens foi interrompido, porém a Base de Operações 
do PDP/Sudepe em Belém, iniciou o Sistema de coleta de informações, a 
bordo da frota industrial de piramutaba, onde são coletados informações 
sobre comprimento total, peso, sexo dos indivíduos, estadios gonadais, 
participação de aproveitados ( indivíduos maiores que 30 cm de 
comprimento total), e rejeitados (indivíduos menores que 30 cm de 
comprimento total), além do registro do local de pesca, profundidade, 
duração do arrasto, etc. Este sistema de coleta do PDP/Sudepe foi 
interrompido em 1989, e espera-se que seja retomado ainda este ano, 
devido a importância que estes dados representam para o acompanhamento 
desta pesca, e mais há necessidade de se extender a pesquisa a toda a 
área de ocorrência da oiramutaba. 

Devido a grande quantidade de piramutabas rejeitada nas capturas 
industriais, cerca de 30% da captura total, a ex-Sudepe realizou em1979, 
uma pesquisa para determinar a seletividade da malha usada no saco túnel. 
Foram usadas malhas de 57 milímetros, 8mm, 99mm e 125mm, com os 
seguites resultados: 
a) Malha de 57 mm - não houve escape, 
b) malha de 81 mm - apenas indivíduos com 16,8 cm escapavam, 
e) malha de 125 mm - os indivíduos com 31,2 cm escapavam. 

Em função dos resultados dessa pesquisa, foi estabelecido na portaria 09 
de 9 março de83, o tamanho mínimo de malha para o saco túnel e optou-se 
na época por adotar 100 mílimetros, por não haver perdas imediatas nos 
desembarques, mas ganhos a longos prazo. 

Os resu!tados das pesquisas efetuadas a bordo da frotalndustríal de 
arrasto da piramutaba no estuário amazônico, nos possibilitaram os 
seguintes resultados: 
a) A zona estuarina, é área de alimentação e crescimento para a piramutaba 
e de reprodução para outras espécies da fauna acompanhante da 
piramutaba. 
b) Foram encontrados no estuário, indivíduos com comprimento desde 0,3 
cm (alevinos), até indivíduos adultos medindo de 70 cm de comprimento. 
e) As fêmeas são maiores em número e tamanho que os machos. 
d) Não foram encontrados indivíduos com estágio gonadal superior ao 
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·· · estágio Ili de maturação sexual. 
e) Nos meses de março/abril observa-se uma maior participação relativa de 
indivíduos no estádio Ili de maturação sexual comparado com os demais 
meses do ano, o que se supõe que a partir de abril/maio haja uma migração 
dessa espécie. 
f) Os menores comprimentos médios, foram registrados entre os meses de 
maio e outubro, reforçando a idéia da migração referida anteriormente. 
g) Decréscimo significativo no comprimento médio de captura a partir do ano 
de 1981. 

A avaliação do estoque, através do modelo matemático de Shaeffer, foi 
calculada em 1981 i obtendo-se uma captura máxima sustentável - CMS - da 
ordem de 20.900 toneladas/ano, para um esforço máximo de 5.900 dias de 
mar, para um sistema de pesca com aparelhas. É importante ressaltar que 
foram incluídos dados da produção artesanal e não foram considerados os 
dados referentes aos rejeitados da pesca industrial. 

Diante da situação apresentada, o grupo responsável pelos estudos 
relativos a Biologia Pesqueira e Tecnologia de Pesca, sobre a piramutaba, 
apresentou as seguintes recomendações e correções das distorções: 
a) Redução da frota atual de 48 barcos arrasteiros para 30 unidades, 
correspondente a 15 parelhas. Os 18 barcos restantes serão concedidas 
licenças ·para capturar piramutaba com malhadeiras e/ou espinheis. 
b) Ampliação do tamanho mínimo de malha usado no saco túnel de 1000 
milímetros, para 125 milímetros, para as redes dearrastos, 
e) Garantia de operação da frota arrasteira fora dos limites da 'área proibida 

· estabelecidos pelo artigo primeiro da portaria 09/83. 
d) Que seja terminantemente proibido o emprego conjunto de mais de 02 
barcos - 1 parelha - por arrasto, ou seja o uso de trilheiras, ou qualquer 
quantidade de barcos tracionando simultaneamente mais de uma rede. 
e) Proibição das substituições de barcos licenciados por outro não _ 
licenciado, quando da paralização rotineira para reparos ou defeito 
mecânico, etc. 
f) Equipar e treinar a fiscalização da pesca, como forma de garantir a 
implementação das medidas, e paralelamente desenvolver um trabalho de 
educação junto aos pescadores e principalmente, junto aos comandantes de 
barcos. 
g) Garantia de recursos financeiros para as atividades de fiscalização. 
h) Recadastramento de toda a frota com expedições de novas licenças 
especiais de pesca para piramutaba, obedecendo o limite de 30 barcos para 
arrasto com parelhas. 
i) Revisão e atualizacão da portaria 09/83, para supressão de itens 
ultrapassados e introdução de novas medidas. 

Como forma de aprofundar e melhor se fundamentar na área da pesquisa 
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pesqueira, o grupo recomendou o seguinte: 
a) Formulação de um programa de pesquisa para a piramutaba abrangendo 
toda a área de ocorrência, visando responder as questões ainda pendentes, 
como, local e época de reprodução, tamanho médio da primeira maturação 
sexual, comportamento bio-ecológico, padrão de rcrutamento, potencial do 
estoque, etc. 
b) Retomada do controle estatístico da produção artesanal, nos munícipios 
onde é significativo os desembarques, nos estados do Pará Amazonas e 
Amapá. 
e) Garantia de recursos para realização dos estudos multidisciplinares e 
interinstitucionais, dada a complexidade apresentada pela população de 
piramutaba e a grandeza da sua área de distribuição. 

PROJETO QUELÓNIOS DA AMAZONIA 

Reginaldo Anaissi Costa 

IBAMA, Rua Conselheiro Furtado, 1.303, 66.~0. Belém PA Brasil 

(Paper cited from: Projeto Quelônios da Amazônia: 10 Ano~ [V. H. Cantarelli 
_ & L.C. Herde, eds.] 1989, IBAMA, Brasília) 

RESUMO 

O objetivo básico do Projeto é proteger, na época de reprodução, os 
principais quelõnios de água doce da Amazônia. No período compreedido 
entre agosto a dezembro estas espécies sobem os rios a procura das praias 
para efetuarem a desova. Neste período de postura são facilmente 
capturadas. Os ovos também podem ser facilmente coletados, e por ocasião 
da eclosão, os filhotes tornam-se presas fáceis aos predadores naturais e ao 
homem. 

A proteção dos tabuleiros onde são realizadas as posturas e manejo dos 
filhotes recém-nascidos, promove condições para o incremento do número 
de matrizes em desova, e o pleno desenvolvimento de pesquisas que visam 
o correto manejo e a utilização racional destes animais. 

No início dos trabalhos de proteção em 1979, o IBDF realizou o 
levantamento das principais praias de desova da tartaruga, e em 1980, 
definiu um conjunto de medidas técnicas para execução do Projeto. 
Os problemas iniciais encontrados foram muitos. Os recursos eram 
provenientes apenas do Programa de Polos Agropecuários e Minerais da 
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:·. · Amazônia - POLAMAZÔNIA, e as delegacias Estaduais do IBDF não 
dispunham de infra-estrutura, pessoal e equipamentos necessários. Por 
outro lado, as grandes dificuldades de acesso as áreas a serem protegidas, 
bem como a resistência das equipes de campo a implantação de uma 
metodologia básica, a falta de conhecimento sobre a reprodução, ecologia e 
biologia da espécie, agravada pela inexistência de dados bibliográficos 
sobre o assunto, foram alguns dos problemas enfrentados. 

Na medida em que as dificuldades iniciais foram sendo vencidas, e, após 
definição e implantação de uma metodologia de trabalho única para todas as 
áreas de proteção, os primeiros resultados do Projeto começaram a surgir. 

A efetiva proteção das área de desova propicia um significativo aumento 
de tartarugas adultas em postura: o aumento substancial do número de 
tartarugas em desova indica duas situações: a) matrizes adultas que antes 
desovavam em outras áreas estão se deslocando para as áreas protegidas 
em função de proteção; ou b) animais manejados e devolvidos ao seu 
amolente natural neste período de 1 O anos já estão maduros sexualmente e 
estão ingressando na população; restando saber qual seria esta proporção. 
A análise das covas poderia indicar que fêmeas jovens colocam ovos 
normais em menor quantidade. Os estudos de correlação entre o tamanho e 
numero dos ovos também poderão facilitar a solução deste aspecto. 

O tráfego contínuo de embarcações nas proximidades dos boladouros 
altera sensivelmente o comportamento das tartarugas quanto aos processos 
de concentração e assoalhamento, fazendo com que haja assoalhamento 
em locais fisicamente não adequados, como aconteceu em 1988 na Reserva 

· Biológica do Rio Trombetas. Isto significa dizer que qualquer tipo de 
interferência não natural no boiadouro durante estas fases pode provocar o 
retardamento da desova, a dispersão dos animais, a desova em locais não 
propícios facilitando o alagamento das covas e dificultando os trabalhos de 
manejo. 

O excesso de chuvas prejudica e retarda o processo de desova, 
induzindo as tartarugas a utilizar praias sem condições físicas ideais, 
facilitando a perda das covas pelo alagamento e infiltração causados pelos 
repiquetes. 

Estiagens prolongadas após o período de desova provocam mal 
formação na carapaça dos filhotes e muitas mortes pelo excesso de calor a 
nível das covas. 

Praias baixas (rasas) tem maior teor de umidade o que provoca maior 
tempo de incubação, chegando até 90 dias. Covas em locais sombreados 
tem período de incubação maior. 

O uso de berçários de filhotes permite um melhor manejo e 
comportamento social e cujas perdas são insignificantes. 

Nas áreas selecionadas onde foram implantadas as metodologias de 
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.. proteção e manejo, os quelOnios apresentam boa recuperação das suas 
•... · populações, possibilitando o planejamento do uso racional de percentuais 

de filhotes considerando uma margem de segurança que não afete o 
incremento anual observado. 

A devolução ao ambiente natural de mais de 1 O milhões de filhotes de 
tracajás, laças e principalmente tartarugas, inclusive repovoando regiões 
onde estas espécies já haviam desaparecido, traduz o sucesso alcançado 
pelo Projeto ao longo de 1 O anos de intenso e sério trabalho. 

Parcelas do incremento anual verificado no número de filhotes 
manejados serão utilizados para suprir a demanda de criadouros previstos 
em legislação específica. Esta criação proporcionará a produção de carne 
de tartaruga e outros sub-produtos muito procurados e utilizados pela 
população ribeirinha, além de promover o desenvolvimento de atividade 
econômica de grande rentabilidade. 

A proteção, fiscalização e o manejo são essenciais para manter os níveis 
de crescimento da população de quelônios nas áreas trabalhadas pelo 
IBAMA. 

A implementação de bases permanentes para a implantação de 
pesquisas essenciais devem ser incentivadas. 

A instalação de bases flutuantes permanentes de fiscalização, em pontos 
estratégicos dará maior respaldo e respeitabindade aos trabalhos de 
proteção e manejo de quelônios · ao longo dos principais rios de acesso ao 
interior da Amazônia. 

A organização de um programa visando a proteção e o manejo dos 
quelônios da Amazônia só foi possível em função do alto espírito de 
colaboração e responsabilidade dos técnicos do IBAMA {ex-lBOF), das 
equipes de campo, instituições conveniadas, especialistas e agentes de 
praia. Estes profissionais acreditaram na chance de recuperação das 
populacões de quelônios através de um trabalho persistente, articulado e 
coordenado, procurando resgatar o ideal de que é possível manejar um 
recurso faunístico de grande potencial reprodutivo, compatibilizado com 
outras atividades de aproveitamento da natureza. 

A satisfação pessoal e profissional de ver todos esses filhotes nascidos 
nestes dez anos de árduo e persistente trabalho, compensa as infindáveis 
horas de sono perdido, das agruras do tempo, do desconforto dos 
acampamentos, do martírio dos mosquitos, dos riscos da endemias, da 
saudade da família e, principalmente da intolerância e incompreensão dos 
pescadores de tartarugas que tentem de todas as formas burlar e boicotar o 
trabalho para obter vantagens ilegais. 

É necessário ampliar a proteção em outros rios e fortalecer as bases já 
existentes, uma vez que hoje não se atende nem a 30% das áreas potenciais 
para a desova da tartaruga. 

· O reconhecimento e aceitação do projeto pelas comunidades ribeirinhas 
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ê> · e das autoridades políticas locais também foram fundamentais para o 
sucesso do nosso trabalho. 

A ampliação e reforço nos trabalhos de proteção e manejo possibilitará 
que espécies como a tartaruga e o tracajá se tornem ém futuro próximo a 
opção mais rentável em termos de criação com finalidade comercial. 

SUSTAINABLE HARVEST OF NEOTROPICAL FOREST MAMMALS 

John G. Robinson 

Wildlife Conservation lnternational, Division of New York Zoological Society, 
Brônx, New York 10460 USA 

(Cited from: Robinson, J.G. and K.H. Redford (1991) Sustainable harvest of 
. Neotropical Mammals, pp. 415-429 in Neotropical Wildlife Use and 
Çon$ervation (Robinson, J.G. and K.H. Redford, eds) The University of 
Chicago Press, Chica~o) 

SUMMARY 

lf humans are to continue to be able to use the products of neotropical 
forests, it is imperative that rates of harvest of these resources not exceed 
rates of production. lf resources are overexploited, they will become depleted. 
One important resource in neotropical forests is game. In this paper; we are 
concerned with identifying sustainable harvest rates of mammals living in 
neotropical forests. Both lndian and colonist groups living in neotropical 
forests rely extensively on wild game, especially mammalian game (see 
review in Redford and Robinson 1987). Yet as human populations increase, 
as settlements become larger and more permanent, as hunting technologies 
improve, as forest habitat is degraded, andas market participation increases, 
overexploitation of wildlife populations leads to resource debletíon and the 
loss of an important source of animal protein. Cultural regulation of hunting 
can preventor alleviate game overexploitation (e.g. , Posey 1982; Smith 
1983; Balee 1985; Vicke'rs 1991 ), but these systems are not surviving in most 
regions. We need to develop alternate methods of game management in the 
neotropics. and the first step is to identify the sustainable levels of harvest 
from tropical forests. 

The concept of sustainable harvest of wildlife embodies two requirements. 
The first is that maximum production from the population for human use is 
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achieved. The second requirement is that the wildlife populations will not be 
,"\ 

reduced to levels at which the species is vutnerable to local extii1ction or the 
ecosystem functioning is affected. lf either of these requirements is violated, a 
harvested population can be considered depleted. 

These two requirements are not in conflict: human welfare in these forest 
ecosystems depends on the maintenance of the biological community, A 
harvest that is not ecologically sustainable cannot be economically 
sustainable or socially realistic. Neither is a concern for the conservation of 
the biological community antithetical to the harvest of wildlife species. lt is 
becoming increasingly clear that, except for those in reserves, wildlife 
populations are and will be harvested. Even protected populations are 
vulnerable: many marnmal species will be unable to survive in the long term if 
isolated in the existing reserves and national parks in Latin America. Many 
parks, even the largest ones, will be too small to support viable populations of 
large-bodied species, especially those at high tropic levels (Redford and 
Robinson in press). Many forest species will survive only in landscapes that 
include both protected are as and areas where wildlif e populations are 
hunted. ln many cases, the genetic and demographic viability of a species will 
be maintained only when populations in both types of areas are integrated. 

Enough data are now available on neotroplcal forest mammals to begin to 
assess tne impact ot hunting. This is only the first step in developing 
approaches to manage wildlife populations in these forests. Management is 
essential if humans are to continue to live in and use the forests, and if the 
species and the biological communities in which they live are to be - 
conserved. 
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·. o MANEJO DA CAPIVARA (Hydrochaeris hydroçhaeris) 

José Roberto Moreira 

Dept. Zoology, University of Oxford, South Parks Road, Oxford OX1 3PS 
England 

RESUMO 

A capivara é o maior roedor vivente, registrando um peso médio de 
.• adultos de 47 Kg. Encontra-se distribuída por toda a América do Sul a leste 

do Andes, desde o Istmo do Panamá até o nordeste da Argentina. Apresenta 
.•. um grande potencial produtivo de carne e couro, por aliar as características 

de crescimento dos herbívoros ungulados as características reprodutivas de 
diversos roedores. Entretanto, em grande parte de sua área de distribuição é 
proibido seu abate, ainda que ocorra caça de subsistência em pequena 
escala. 

A caça comercial da capivara apresenta relevante importância econômica 
na Venezuela, oride um manejo baseado na caça sustentável vem sendo 
desenvolvido. Todavia, recentemente houve um decréscimo em seu 
tamanho populacional naquela área, possivelmente devido a uma super 
exploração. A !ei de proteção a fauna no Brasil restringe a exploração 
comercial a criações em cativeiro, já sendo encontrados alguns criadouros 
desse animal em sistema semi-intensivo em atividade legal. 

Um projeto de pesquisa vem sendo desenvolvido nas savanas 
inundáveis da Ilha do Marajó, visando o conhecimento da ecologia dessa 
espécie e o teste de um sistema de manejo e repovoamento. Este projeto 
objetiva verificar os efeitos da exploração sobre a estrutura populacional, uso 
do habitat e comportamento das capivaras, além de buscar alternativas para 
sua sustentabilidade. 
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;:., WHITE-LIPPED PECCARIES ANO PALMS ON MARACA ISLANO, BRAZIL 

Jose Manuel Vieira Fragoso 

Program For Studies in Tropical Conservation, Department of Wildlife And 
Range Sciences, University of Florida, Gainesville, Florida 32611 USA 

(Cited from: Fragoso, J.M.V. (ln Press) White-lipped peccaries and palms on 
Maraca lsland, Brazil, in Ecology of a Tropical Forest (Ratter, J. & Milliken, W. 
eds), University of Manchester Press, Manchester) 

• 
SUMMARY 

White-lipped peccaries (Tayassu pecari) have an unusual socio-ecology 
for a tropical forest mammal; individuais form herds with hundreds and 
perhaps thousands of members, and a herd may range over hundred and 
perhaps thousands of square kilometers (Janzen 1974, Kiltie and Terborgh 
1983, Mayer and Brandt 1982, Mayer and Wetzel 1987, Sowls 1984). This is 
a rare evolutionary ev~nt for a mammal that inhabits tropical forests, and 
probably results in peccaries having unique ecological interactions with 
plants (Janzen 1974, Smythe 1989). 

Here, 1 report some preliminary results from a two year study of white 
lipped peccaries (peccaries) and palms on Maraca !stand Ecologícal Reserve 
(Maraca), in the Amazon Basin, Brazil. 1 examine peccary population 
densities, seasonal movements, feeding, behavior, consider their ecologícal 
relationships with inaja (Maximilian maripa), and buriti (Mauritia flexuosa) 
palms, and speculate on their interactions with tropical plant communities. 

White-lipped peccaries are one of three species of peccaries 
(Tayassuidae). They range throughout the wet and dry tropical forests from 
southern Mexico to northern Argentina. Although of economic and ecological 

. importance, we know little of their ecology. Most of what is known is 
speculative, inferential or anecdota1 in natura: they probably require large 
areas of undisturbed habitats, they may be migratory, their food resources are 
probably patchy and widely dístributed, their migrations may be related to a 
fruiting cycle across huge landscapes, and they may require a certain 
minimal herd size to successfully reproduce (Bodmer 1989, Janzen 1974, 
Kiltie and Terborgh 1983, Mayer and Brandt 1982, Mayer and Wetzel 1987, 
Sowls 1984, Smythe 1986). The only other large mammal with a similar 
social-ecology is the bearded pig (Sus barbatus) of Borneo (Catdecott 1988). 

The white-lipped peccary is a key consumer ot the fruits and seeds of 
tropical forest trees. They eat both freshly fallen fruit and seeds whose 
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.-~. exocarps have been consumed by other frugivores (Kiltie and Terborgh 
1983). They co-occur with collared peccaries (Tayassu tajacu) ovar most of 
their range. However, they are generally bigger (25-49 kg) than the collared 
peccary (15-25 kg). There is much overlap in the diet of the two species but 
only the white-lipped peccary can break open the seed wall of very hard palm 
nuts (Bodmer 1989, Hallwachs 1986, Kiltie 1981, 1982). Aodents are also 
capable of gnawing open some hard palm seeds (Hallwachs 1986, Smythe 
1989). 

Palms are a species rich group of plants corrimon throughout tropical 
forests. Maraca supports at least 16 species of palms (Milliken and Ratter 
1989) . They cover 17% of forests (mostly inaja) are common on the high 
ridges of Maraca and stands of buriti cover areas of impeded drainage. Palm 
seeds and fruit puíp are an important food for many animais and man. 
However, the ecology of most Amazonian palm species is poorly known. 

Human Hunting of Peccaries: 
· No peccaries were killed in the dry season. The three men interviewed in 

1988 regularly hunted peccaries and two obtained most of their meat from 
this species. The hunters killed an average of three peccaries per hunt and 
five per month. They reported no sex bias in the killing of peccaries. Hunting 
frequency varied in relation to success. For example, one man hunted for 
four days per week during unsuccessful perices, and only once per two 
weeks when successful. The others hunted for halí a day approximately once 
per week. Hunting was the main activity during these periods: The· men 
believe white-lipped peccaries were more common tive years ago. Gold 
prospectors also hunted peccaries extensively with a former prospector 
reporting kills of over 50 peccaries during single hunts. 

Conclusion: 
Peccary migrations correlated with changes in fruit production, which in 

turn were correlated with seasonal rainfall. Peccaries were abundant in the 
wet season when inaja masted and other fruits were abundant. ln the dry 
season peccaries migrated out of the region, probably because most tree 
species stopped fruit production. Buriti continued producing f ruit in the dry 
season and these were eaten by peccaries, but buritzaís have a disperse 
distribution. This dispersion pattern coupled with a extreme decline in the 
availability of other fruit species may havé forced peccaries to increase their 
foraging range. 

The foraging range of peccaries probably decreases in the wet season 
when fruit is abundant. However, fruit productíon ín tropical forests car. vary 
greatly between years. ln poor fruit production years (wet and dry season) 
peccaries probably increase their foraging range. They may even abandon 
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their normal home range. Herds may have seasonal, yearly and possibly 
multi-year ranges. This hypothesis may explain peccary disappearance from 
areas where they were common for years. and the belie1 that peccary 
migrations have no pattern. 

Peccaries are rapidly disappearing, yet their ecology and natural history 
remains relatively unknown. Peccary extinction, (or population extirpations) 
could have significant ecological repercussions for a tropical forest 
community, sinée seed predators exert selective pressures on plant traits. 
Since peccaries consume the seeds of many tree specíes, their extinction 
would alter the dynamics of tropical forests. 

Extensive and intensive hunting by gold prospectors near the reserve, and 
in some areas of the island, pose a significant danger to the white-lipped 
peccary population of Maraca. Perhaps a more serious threat is the rapid is 
the rapid progression of the agricultura! frontier along the eastern edge of the 
reserve. lf forest conversion continues Maraca will eventually be isolated 
from the contiguous Amazon forest. Since we do not know peccary home 
range sizes we cannot be sure Maraca is sufficient in area to support a 
population. Peccary extirpation would have a serious impact on local 
indigenous psoples since they obtain much of their meat from this animal. 

• 

GERENCIAMENTO DE TAYASSUIDAE EM CATIVEIRO 

Sérgio Luiz Gama Nogueira Filho 

CIZBAS-ESALQ/USP. C.P. 09, 13.400 Piracicaba SP Brasil 

RESUMO 

.. 

Foi estabelecido um criadouro de caititus (Tayassu tajacu) e queixadas 
(Tayassu pecari) , no Centro Interdepartamental de Zootecnia e Biologia de 
Animais Silvestres (CIZBAS) da Universidade de São Paulo, com os 
objetivos de estudar estas espécies, avaliar seu potencial zootécnico, 
verificar a viabilidade econômica da sua criação em cativeiro e desenvolver 
técnicas de manejo em cativeiro. 

Inicialmente de 1986 a 1989 foram realizados estudos sobre o 
comportamento social, reprodução, alimentação e nutrição destas espécies 
em um sistema de criação intensivo, porque dispúnhamos de um número 
limitado de animais e de áreas disponíveis. 

Com a aprovação de um Projeto de Pesquisa Científica pelo CNPq, foi 
possível a construção de quatro piquetes de 0,25 ha, onde a partir de 1990, o 
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estudo destes animais foi feito em um sistema de criação semi-intensivo. 

.• 

Sistema de Criação Intensiva: 
O plantel médio de 30 caititus era mantido em dois piquetes de 500 m2 

cada, as fêmeas prenhes eram isoladas para a parição, para evitar a 
ocorrência de infanticídios, provocados provavelmente por existirem animais 
de diferentes procedências, ou diferentes tempos de convivência, em um 
mesmo recinto. Estas fêmeas retornavam para o piquete de reprodução 
cerca de 60 dias após o parto, os filhotes podiam participar de algum 
experimento de alimentação ou nutrição ou então eram introduzidos nas 
colônias com os demais. 

As oito queixadas que existiam em nosso criadouro nesta época eram 
mantidas em um piquete de 1000 m2. As fêmeas nunca eram separadas 
para a parição. Sendo registrado neste período apenas um caso de 
infanticídio. 

Comportamento Social: 
Observação e descrição dos padrões motores de interações sociais que 

ocorrem entre caititus e queixadas em cativeiro. Estudo da estrutura 
hierárquica e o desenyolvimento de técnicas de manejo destes animais em 
cativeiro baseado nas informações obtidas. 

Alimentação: 
Determinação dos alimentos aceitos por estes animais em cativeiro, 

procurando testar, principalmente, sub-produtos de origem agrícola para a 
diminuição dos custos da criação. 

Nutrição: 
Foram feitos experimentos para a determinação de exigências 

nutricionais de caítitus e queixadas em crescimento, e para determinar os 
coeficientes de digestibilidade dos nutrientes de dietas experimentais. Entre 
os resultados obtidos nestes estudos estão os de que os caititus 
apresentaram coeficientes de digestibilidade da parede ceíular próximos aos 
verificados para animais ruminantes. Este fato é importante porque indica 
que estes animais podem ser alimentados em cativeiro com alimentos 
volumosos de baixo custo. 

Reprodução: 
Foram realizados estudos para verificar a possibilidade das fêmeas de 

caititu terem cio pós-parto com ovulação, estando o filhote ainda 
amamentando. Além disso foram obtidos os parâmetros reprodutivos para 
caititus e queixadas mantidos em nosso criadouro. 
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Estabelecimento de Curvas de Ganho de Peso: 
Determinamos que para nossas condições, a idade ideal para o abate de 

caitítus (18.50 Kg de P.V) e queixadas (25 Kg P.V) é de 10 meses de vida. 
Acima desta idade estes animais a ter crescimento lento e taxas de 
conversão alimentar elevadas. 

Sistema de Criação Semi-Intensiva: 
Com o objetivo principal de estudar a viabilidade da criação destes 

animais em cativeiro foi elaborado um Projeto de Pesquisa, que aprovado foi 
financiado pelo CNPq. Os resultados deste estudo demonstraram o elevado 
custo para a produção neste sistema sendo sugeridos outros métodos para 
sua criação ou manejo. Entre os outros resultados obtidos estão os 
parâmetros reprodutivos para caititus e queixadas neste sistema que 
diferenciam dos obtidos em sistema intensivo. 

Também foi realizado um estudo de comportamento social do caititu para 
determinação da densidade mais adequada para esta criação, em nossas 
condições, para que não fosse necessária a retirada das fêmeas para a 
parição. Este estudo determinou que a densidade para criação de caititus 
nestas condições, deve ser de um animal para cada 250 m2. 

Para as queixadas, observações anteriores já haviam indicado que 
estando o grupo estabilizado, com uma estrutura hierárquica bem definida, 
não há necessidade de apartação da fêmea para a parição. Por outro lado, 
se for retirado o animal domi.nante, podendo este ser macho ou fêmea, o 
grupo pode se desestruturar e provavelmente em consequência deste fato 
podem ocorrer infanticídios. 

Conclusões: 
a) A criação de caititus e queixadas em sistemas de criação intensiva ou 
semi-intensiva tem um elevado custo e sua viabilidade econômica é 
questionável; 
b) A criação em cativeiro é importante para obter informações sobre estas 
espécies, que dificilmente seriam obtidas na natureza e como local de 
ensino ou educação ambiental; • 
e) Outras formas de manejo, criação extensiva, semí-extensíva ou caça, 
devem ser estudadas. 
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.... · CONSERVATION ANO MANAGEMENT OF PECCARIES IN THE 
PARAGUAYAN GRAN CHACO 

Andrew B. Taber 

Wildlife Conservation lnternational, Casilla 2417, Santa Cruz, Bolivia 

The Gran Chaco of Paraguay contains all three species of peccaries, 
which include the white-lipped (Tayassu pecari) • collared (Tayassu tajacu) 
and Chacoan peccaries (Catagonus wagneri}. 

The Gran Chaco is among the hottest habitats in South America, yet the 
Chacoan peccaries were active during the day. This might be dueto the 
competitive segregation from coilared peccaries and white-lipped peccaríes, 
or a response to jaguar and puma predation. There is considerable overlap 
between the spatial organization of collared peccaries and Chacoan 
peccaries. Management and conservation policies for the well studied 
collared peccary may also be applicable to the Chacoan peccary. A total 
hunting ban will be necessary if groups are to attain sufficient size for some 
individuais to disperse and recolonize the areas which have been cleared of 
Chacoan peccaries. • 

The Chacoan peccaries are suffering high mortality and low recruitment 
which has contributed to a decline in their population since the 1970's. This 
trend is probably dueto overhunting, habitat destruction and disease (Taber 
1991). A recovery will be gradual if the decline is halted, because of a single 
br~eding season and slow maturation of young. 

Some priority topics for research on Chacoan peccaries are: 
a) establish methods of estimating relative population densities, possibly 
using scent-posts, 
b) develop techniques for aging individuais, based on teeth cementum layers 
or other methods, 
e) determine fecundity, age at first oestrus, and gestation period in captive 
populations, 
d) determine genetic variation between and within populations, 
e) detail food habits and habitat requirernents for modelling home range size 

: and density, 
f) study dispersai patterns, 
g) compare resource requirements with other herbivores in the Chaco, 
especially collared peccary and white-lipped peccary, to evaluate the irnpact 
of food, mineral, or water supplements on population sizes. 
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.._ · THE ECONOMICS OF SUSTAINABLE HARVESTS OF MAMMALS IN THE 
PEAUVIAN AMAZON 

Richard E. Bodmer 

Dept. Zoologia, Museu Paraense Emilio Goeldi, C.P. 399, 66.000 Belém Pa 
Brasil 

.. 
Tropical forests bring greater economic rewards for Amazonian 

inhabitants when intact than when felled for timber or cleared for cattle 
pasture (McNeely 1988, Peters et ai. 1989). However, renewable use of 
forest products relies on appropriate management techniques {Bodmer et ai. 
1990). The Tarnstuyacu-Tahuayo project of northeastern Peru has been 
investigating a number of wildlif e management programs. These studies 
dernonstrate how protected areas can be used to develop management 
techniques for the renewable harvest of wildlife using grass-roots 
(community) participation. ln tum, such projects can act as pilot schemes to 
conserve vast areas of non-protected tropical forests. 

Methods: 
The wildlife proqrarn studied effects of hunting by investigating hunting 

pressures, animal densities, reproductive productivity, population dynamics, and 
economics of game species. Absolute hunting pressures were calculated by 
recording the number of animais shot by each hunter who entered the 
subsistence zone of the study area. Skulls were collected from virtually every 
animal shot. 

The reproductive productivity for game species was determined by 
examining reproductive conditions of female animais shot by hunters. Animais 
were recorded as having fetuses, lactating, or having no reproductive activity. 
The number of fetuses per f emale was aíso recorded. 

Mammal densities were calculated in subsistence zones and fully protected 
areas using line transect censuses. Transects were censused early in the 
morning from 0500-1000 h and in the evening from 1600-1900 h. When a 
species was sighted, species, group size, time of day, location, and habitat type 
were recorded. The perpendicular distance of the first sighting to the trai! was 
measured. Density estimates of line transects were calculated using Fourier 
series expansion. 

Life tables were used to determine poputatíon dynamics of game species. 
Age structure was empirically determined by tooth wear, and was the key 
variable in calculating lif e tablss. Survivorship, mortaltty, and expectsd life 
remaining was calculated for each age class. 

The economics of the hunting system was calculated using data on the 
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market value of game species for meat and hides. 

.. 

Economic of Wildlife Hunting - Cost and Benefit Analysis: 
Benefits of Current System (over a one year period): 
Productive value 
Cash for meat 

Tayassu pecari t30-- per animal (n=137) 
J,,,ayassu tajacu $30-- per animal (n==129) 
Mazama americana $30-- per animal (n=51) 
M. gouazoubira $20-- per animal (n=19) 
Tapirus terrestris $80-- per animal (n=32) 
H. hydrochaeris $20-- per animal (n=8) 
Agouti paca $10-- per animal (n=69) 

Total productive meat value 

Productive Pelt Value (for peccaries only) 
266 pelts traded 

Hunter received $2-- per pen 
Region received $6-- per pelt 
N.ation received $12-- per pelt 
lnternational retail (costs included) 
$50-- per pelt 

Total productlve value for hunters 
Total productive value for the hunting system 

Consumptive value 
Meat is valued at $1 per kg of animal 
2,138 kg of meat was not suitable for productive use 
Total consumptive use 

Total direct benefits for hunters 
Total direct benefits for the hunting system 

$4,110- 
$3,870- 
$1,530-· 
$380- 
$2,560- 
$160- 
$690-- 

$13,300-- 

$532- 
$1,596- 
$3, 192-- 

$13,300-- 

$13,832- 
$ 26,600-- 

$2,138-- 

$15,970- 
$28,738 

lndirect benefits not included are about 50,000 ha of forest not to be cleared for 
agriculture. 

Costs of Making this System Sustainable: 

a) Population studies show that peccaries, deer and agouti are probably not 
overhunted. 
b) Population studies show that tapirs and primates are overhunted. 
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e) We will assume that Dasyprocta and Myoprocta are not being overhunted . .. . 

· d) We will assume that other mammals are being overhunted, ie. marsupiais and 
carnivores. 

To convert this system from a overhunted system to a sustainable system it 
will be necessary to stop ali hunting on those species that are presently 
overhunted and continue hunting the other species at the same levei (or below) 
the present hunting pressure. 

Cost of prohibiting hunting: 
T apirus terrestris · 
Primates (933 kg) 
Other mammals (1,106 kg) 
Total costs 

$2,138- 
$933- 
$1, 106- 
$4, 177-- 

This is a 26% reduction for nunters and a 15% reduction for the hunting system. 

Conclusion: 
lt will cost hunters about 26% of the current benefits to tum this system from 

an overexploited system to a sustainable system. These costs must be located 
from alternativa sources, such as increased health and educatíonal services, or 
alternative uses of the forest. • 
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