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RESUMO 

Neste trabalho slo discutidos algumas icliias correntes em 
manejo de estoques pesqueiros para a regilo amaz&nica. Slc 
apresentadas algumas op~5es de manejo tanto para peixes migra 
dores, como para n~o mlgradoresy visando aumentar a produ~lo 
pesqueira de modo sustent•vel. O manejo de estoques pesqueiros 
d lnclurdo numa perspectiva de maneJo do ecossistema, devido a 

,problemas oriundos da minera~lo e deflorestamento da mata de 
terra ~irme. 

ABSTRACT 

In this paper are examin€d the current ideas concerned with 
9ish stock management in the Amazon. Possible opt ions for manage 
ment o~ migratory and non-migratory fish species are presented, 
~or increasing production in a sustained way. Management of flsh 
stocks is also inserted in a contexto~ ecosystern management due 
to deforestation and mining activities. 



INTRODUÇAO 

A pesca~ uma das mais importantes e tradicionais ativi- 

dades extrativistas da Arnaz8nia. Bayley (1981),fazendo campa- 

com rios africanos e utilizando estatrsticas de 

densidade populacional humana, ~stimou em cerca de 200.000t a 

captura potencial para a bacia. H~ dois grandes centres urbanos 

O des€mbarque sm Manaus representado pelo produto de sua 

~rota pesqueira, composta por cerca de 800 barcos de tonelagem 

m~dia de 10t brutas, compreende todo o pe$cado capturado nos 

rios do Estado do Amazonas, preveniente de urna ~reade virzea 

de cerca de 100.000 km. Nas viagens mais longas os barcos 

maiores percorrem atd 3.000km, demorando ati tres meses para 

retornar a Manaus. Os principais pescados desembarcados sio o 

tarnbaqui Colossoma macropomum • o Jaraqui Semaprochilodus taen- 

iurus, s. inslgnis e a curimatl Prochllodus nigricans, c or-r e+ 

spondendo a 72.4~ do desembarque de um total de 32 grupos de 

esplcies para o ano de 1978, Petrere <1982). Os rios mais visi- 

tados pela frota pesqueira de Manaus slo o Solim5€s e o Purds. 

respons~veis por 53X do desembarque. Ao se considerar um raio de 

500km ao redor de Manaus. pela calha dos rias, 60.8~ das capturas 

em 1978 ~oram realizadas dentro desse raio, onde o Jaraqui foi o 
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pescado mais imP<.1rtantE::.', 34.r~ do t o t al , seguido pe'l o 

t ambaq1J i , 23. sr.~ Fora do raio, o tambaqui foi o P€&cado mais 

i mport: ant: e, 56.5X do total seguido pelo Jaraqui. i z , 7%. Isto 

reflete uma estratJgia de mercado, pois o tambaqui i um pescado 

ruais caro que o Jaraqul,sendo assim mais camp€nsador viajar para 

mais longe para capturá-lo, pois sua densidade nos pesqueiros 

prdximos a Manaus i signi~lcat ivamente mais bai:ca 

1985; 1986a). 

<Petrs-re, 

A pesca no Estado do Pari, se d' mais na reg1io do baixo 

Amazonas, e parece explorar uma diversidade menor de espicies. O 

pescado mais importante capturado d a piramutaba Brachyplatysto 

ma vaillantll, que & explorado tanto pela frota artesanal, que 

visa o mercado local como pela industrial de Selim, que visa 

principalmente o mercado externo <EUA e Europa). O desembarque da 

~rota industrial de piramutaba para o ano de 1984 foi de 13.479tr 

desses 14% foram capturados pela pesca artesanal <SUDEPE,1985) .. 

Os barcos que exploram esse estoque slo constituídos de motores 

d€ pequena tonelagem da pesca artesanal que uti'liza desde canoas 

ati barcos de 20t. A pesca industrial emprega barcos de ferro de 

108t bruta em m~dia. utilizando redes de arraste de 7 -i2m de 

pro~undidade. O descarte dessa pescaria i muito grande atingindo 

ati 56X do total capturado, devido os peixes menores nlo serem 

apropriados para a filetagem, (Castilhor 1978). 

Outra pescaria importante no Estado do Pari, nova para a 

d aquela r€ali~ada no reservat6rio de Tucuru(F q1.1e 

inundou depois do f«cham$nto das comportas €m Setembro de 1904 
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uma tlr€a de 2.830 km após 206 dias. O reservatório possui em 

midla i7,3m de profundidade. atingindo um miximo de 75,0m nas 

proximidades da barragem e tem um parrmetro de 6.400km, 130km de 

comPrimEntc, com tempo de residincia m~dio da água de 51 dias. 

<CET/ELETRONORTE, 1988). De Outubro de 1987 a Setembro de 1988, 

foram capturados no reservatdrto 1.424t de pescado, dos quais o 

tucunar& Cichla spp. ~oi responsável por 36.7X das capturas e a 

pescada Plagioscion spp. por 21.2% de um total de 49 espdcies 

captur:..-\(:las. Os aparelhos mais empregados são o cani~o. 

capturou 68X dó total, e a malhadeira, 20%. O restante foi captu- 

rado principalmente de tarrafa e espinhel,(ELETRONORTE/ENGEVIX 

THEMAG, l 989) .• 

ESTRAT~GlAS DE MANEJO 

Bawley (1981> discute as estrat&gias de manejo de estoquRs 

pesqueiros na Amazónia sob 4 opç5es principais: 

i. Proibir a pesca comercial permanentemente. 

2. Administrar a pescaria para conservar a presente diversi- 

dade das capturas. 

3. Administrar a pescaria tentando obter e miximo rendimen- 

to. 

4. Nio fazsr nada, exceto monitorar a captura e o esforço 

de pesca. Qualquer decislo a ser tomada~ deve levar em conta os 

custos de um programa de educa~io ambiental, q•J.e devem ser 

consideriveis numa área t~o grande e de popula~io tio dls- 
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É claro que a op~io Ci), tomada de modo cate;drico para 

toda a regilo d completamente irreal tsta e irresponsivel, mas 

~ possível adotá-la em áreas restritas, ao se fechar um rio 

todo, ou um lago de v~rzea PO~ perrodos limitados de tempo. 

Julgo que um per(odo mínimo de 3 anos seria uma solu~io de 

compromisso qu€ abrangeria a maioria das ~sp~cies, pois nesse 

prazo a maioria dos recrutas teriam a chance de se reproduzir 

pelo menos uma vez, h partir da data do fechamento. Esta op~ia 

podsr1a manter os estoques pelo menos aqu~las esp~cies que nlo 

realizam migra~5es extensivas. Alim disso tal atitude con- .. 

sistiria num tipo de contrcls estat (st ico, um expErimento inter 

essante a ser realizado, numa ~reade esfor~o pesqueiro tia 

var ic,{vel, (Bayley e f>etre::-re, no p re Lo ) ; 

A op~lo (2) ia mais di~ícil de se materializar, emb ora 

os _pescadores, em su~ tendincia de irem pescar cada yez mais 

longe, ao tentar capturar as mesmas espécies, que vio rareando 

perto das grandes cidades, inconscientemente adotam esta estra- 

tlgia respondendo a uma exig~ncia natural do mercado. Devi cio 

teoricamente os estoques terem densidades mais baixas e as comu- 

nidades de peixes irem se alterando a medida que se vai rio 

ac: i ma, J ainda mais di~(cil esperar que essa situa~ão possa 

persistir a longo prazc. 

Em algumas ~reas principalmente próximas ~s grandes ci- 

dades, tais como Manaus. Bel~m. Santarim, Iquitos e Pucalpa 

onde os estoques das esp&cies pref€r€nciais de maior porte Já 

se encontram bastant€ dEPrimidos. a pescaria ainda ci bastante 
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diversa as espdcies de menor valor comercial tais c:omo 

Prochilodontidaer Anostomidae, Cur1mat idae podem ser capturadas 

com pequeno Investimento d~ capital e assim render bons lucros ao 

pesc:ad<:>r. Mesmo aquelas esp~cies de porte menor, mas a.inda de 

bom pre~o no mercado, tais como Scianidae e Cichl idae eram 

capturadas nos lagos prdximos de Manaus no início da ddcada de 

80, e vendidas no dia seguinte, no Mercado e nos restaurantes da 

cidade a muito bom pre~o. e tamb~m com Pequeno investimento de 

capital, pois essas esp~cies sio capturadas com zagaia e 

c an i c o , aparelhos muito simples e baratos. VI -se assim que a 

p~io (3) foi naturalmente adotada nesse caso. 

A op~io (4> deve ser combatida, pois uma pescaria que nio 

~ manejada sempre tende a dar preJuízo a longo prazo, pois como 

o estoque ~ um recurso pdblico? aquele pescador que chegar 

primeiro para explori-lo tende a maximizar seu lucro, ao tentar 

c ae t ur ar o que puder dentro de sua limita~io de tempo e cap1- 

tal. Indir€tamente ~ a op~ão adotada quando há falta de verba 

para a ~iscaliza~io a cargo da SUDEPE. O monitoramento da 

captura e do esfor~o pesqueiro sempre deve ter a primazia em 

qualquer programa pesquisa de pesqueira. in~elizmEnte neste pa(s 

d a primeira atividade a ser interrompida quando há falta de 

rec1.11rsos • Esses dados são a matiria prima na tornada de 

decisees em qualquer po) rtica de maneje. 

Bayley e Petrere <no prelo>. sugerem como estrat~9ia de 

manejo uma mistura das op~5es (i), <2> e <3), cada combina~io 

correspondendo a situa~5es particulares. 
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Particularmente com rela~io ao manejo dos estoques pes- 

queiras das esp~ci€s mlgradoras, Ribeiro e Petrere (no prelo), 

tecem algumas considera~5es sobre as opç5es de manejo dos 

estoques do Jaraqui na Amazónia Central, tomando como modelo as 

pescarias desse peixe no Rio Negro. O extraordinirio mecanismo 

de migra~lo desse estoque ~oi desvendado por Ribeiro (1983). As 

medidas de manBJo propostas por Ribeiro e Petrere (no p1relc:>), 

seguem a grosso modo aquelas propostas por Bayley e Petrere (no 

prelo). Elas são as seguientes: 

i. Medidas restritivas - foi demonstrado por Ribeiro e Petrere 

(no prelo), que o pescador & a unidade de esfor~o pesqueiro que 

me 'J. h or explica as capturas de Jaraqui no Rio Negro. Assim, am 

autoridades competentes poderiam limitar o ndmero de pescadores, 

a ~im de controlar a intensidade pesqueira na região. O ndmero 

de pescadores por campanha de pesca tende a flutuar de acordo com 

o seu lucro. mas dentro de certos 1 imites. Restri;io no ndmero 

de b arc o s poderia ser uma escolha melhor, embora possa criar 

problemas nas dpocas de menor abundlncia, onde os maiores 

barcos poderiam procurar o Rio Negro. para preencher suas gela- 

de iras. pode ser arguido por que controlar o esforç:c> 

numa re~ilo onde a densidade ide apenas 0.04 pescador/km. 

i i • Restri~5es dos aparelhos de pesca 

autoridades relacionadas com apesca em Manaus tentam impedi ar (:) 

emprego da arrastadeira (que chega a medir 600m de comprimento, 

por 13m d~ altura) sabre os cardum€s d€ Jaraqui. Pcrim, 85% dos 

Jaraquis do Rio Negro sio capturados por e s s e é\Parelho. Sua 

simples proibi~lo iria provocar ~alta d€ proteína para as 
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popula~5es pobres da periferia de Manaus <o Jaraqui é 1.1m 

pescado barato, J o upeixe do pobreu) na ~poca da cheia onde o 

Jaraqui chega a ser r~spons~vel por cerca de 40% do desembarquE 

(Petrere. 1982; Ribeiro e Petrere, no prelo). 

i ii. Controle do tamanho da malha - a arrastadeira€ o arrastio 

<rede de cerco, menor que a arrastadeira~ usada no leito dos rios 

e nos lagos) emprsgados na Amaz8nia Central t&m malhas peque- 

n a s , variando de 18 - 24mm s nlo slo consideradas seletivas 

para as esp~ctes migradoras. Os Jaraquis menores, durante a 

despesca, sio libBrados pelos pescadores para prosmeguirem sua 

misra~io rio acima. Se e tamanho da malha for aumentado, esses 

Jaraqu1s serio nela retidos, e da( sua mortalidade 1ri aumen- 

t ar , A Portaria 47 da SUDEPE nlo permite a captura de jaraquis 

menores q1Je 15cm em Manaus. e isso nlo ocorre devido a esse 

!v. Proibiçlo da pesca por esta~lo - a melhor escolha seria 

fechar a pesca por um período flexível, durante a ~poca da 

seca, pois nela, devido & sua aumentada densidade volumltrica, 

os car~umes sio mais vulneráveis~ arrastadeira e arrastio. 

v. Reservas extrativistas - ireas mais distantes e biótopos de 

interesse ecaldgico particular, poderiam ser reservados para a 

pesca apenas por pescadores locais, a fim de evitar conflitos com 

os pescadores profissionais, altamente eficientes devido emprega 

rem tecnologia de pesca mais sofisticada. Esse tipo de estatigia 

foi por mim observado em algumas uciinagasu. lagos de virzsa, 

do rio Magdalena na Col6mb1ap (Petrere. 1986b). 

A primeira apl ica~io de um modelo cl,ssico de manEJO de 
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estoques na Amaz6nia ~oi feita por PetrEre (1983), para o(s) 

estoque(s) do tarnbaqui, tomando por base os ctactcs de frequincia 

de comprimento desse pescado dEsembarcadc em Manaus nos anos de 

1977 e 1979. O modelo aplicado foi a de Beverton e Holt (Ricl<er·, 

1975). A concluslo -foi a de que atl aquela data o estoque ainda 

estava sub - explorado. Com o passar dos anos, o tamanho m&dic 

desses tambaquis diminuiu~ mas ele ainda continua a disputar com 

o Jaraqui o primeiro lugar no desembarque de Manaus (Prof. E-fr-em 

G. Ferreira, INPA, informa~lo pessoal). Infelizmente o servi~a 

de coleta de dados de captura e es-for~o de pesca implantado no 

INPA F.O\ 1975 foi desativado em 1983; sua continuidade teria 

contribuído para elucidar essa importante questio. 

Bayle!:l e Petrere <no prelo) aplicaram o modelo de Schae~er 

<Ricker, 1975) aos dados de desembarque da piramutaba7 pela pesca 

da ·f'rot a industrial de Belim e conclufram que o rendimento 

m.;\:-< i mo sustentável <MSY) para essa pescaria de 

19.400t/ano, correspondendo a um esfor~o de 4.567 dias de pesca. 

A atividade pesqueira da frota tem oscilado em torno desses 

valores nos dltimos anos. 

E claro que os modeles de manejo mult i-especí~icos seriam 

mais realistas do que aqueles que consideram o manejo de uma 

pop1.d af;m.o isolada, principalmente em pescar i c\S t r op i c a i a , 

Porim sua apl ica~lo tem sido problemitica, mesmo em pescar- 

ias marinhas nlo tropicais, devido~ complexidade teórica 

desses modelos, que exigem muitos par-metros, di~rceis de serem 

estimados na pritica, <Pope,1980; MaJkowski, 1961). Isso pordm 
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nlo invalida sua import~ncia. pois durante o processo de sua 

elabora~~º' novos caminhos podem ser descobertos. e daí podem 

chamar atenção para fatos importantes ainda nlo percebidos. 

Com rela~io ao manejo de estoques em reservatórios na 

Amazônia. todo esfor~o deve ser direcionado inicialmente ao 

entendimento do que estd ocorrendo com a dinlmica da comunidade 

de peixes que e5td se restabelecendo, acompanhando suas ruodifi 

cac~aes ao longo do tempo, tanto atrav•s de estudos de pesca 

experimental. como atrav&s do monitoramento da pesca. O maneJo, 

inicialmente. sd pode ser realizado de modo empírico e tentati- 

vo .. 

Devido~ intensa ocupaçio humana da Amazenia na perife- 

ria Sul e Sudoeste da bacia, mais intensa~ partir da dicada de 

70, com o consequente desmatamento da mata de terra firme e 

polui~lo dos rios por garimpo de ouro < Pfeiffer e Lacerda, 

1988) e cassiterita, faz-se urgente e necessirio se pensar em 

manejo dos estoques pesqueiros dentro de uma estrat~gia maior de 

manejo de todo o ecossistema da Amazenia. Lacerda et al.<no 

prelo) demonstraram que o pintado Pseudoplatystoma sp. Jd apre 

senta no rio Madeira, onde a mineraçio do ouro i intensa. uma 

concentraçlo de 2,70 ug/g de mercdrio no ~ili, excedendo em 

5,4 vezes o m~ximo permitido pela legislaçlo atual. Segundo 

Lacerda et al. (no prelo> a minera~lo de ouro aluvionar envolve 

atualmente cerca de 400.000 garimpeiros espalhados pelo Brasil~ 

com predomon~ncia na regi~o aruazenica. Em todas essas áreas o 

ouro~ retirado pelo processo de arnalgamaç~o com o mercdrioy 
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com a volatiliza~lo do ~ltimo pôr aquecimento. Nesse processo, 

para cada 1kg de ouro obtido. cerca de 1,4kg de Hg s~o liberados 

para o meio ambiente. A principal forma de contamina~ão nlo 

ocupacional de seres humanos por mercdrio I atravis da inges- 

t~o de pescado e aves contaminados, principalmente de peixes e 

aves carn(voras. Numa conversa particular com o Dr. Wolf'gang e. 

Pfeif~er do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ 

em Novembro de 1988, ele me in~crmou que se nenhuma providincia 

for tornada em rela~io ao problema da contamina,io por merc~ 

ria, as perspectivas para as popula~5es humanas da Amazenia, 

principalmente as ind(genas e ribeirinhas, onde o consumo de 

pescado~ sempre mais slevado, sio catastr6ficas. 
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