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1 Médio rio Negro e a economia pesqueira
A bacia hidrográfica do rio Negro drena mais de 71 milhões de hectares
tornando-se a maior bacia de águas pretas do mundo, com uma marcante diversidade de paisagens e ecossistemas. O curso do rio Negro é
caracterizado por solos com uma alta concentração de matéria orgânica
não decomposta (responsáveis pela cor escura da água), elevada acidez
e baixa concentração de nutrientes. Por estes fatores, foi diversas vezes
chamado de rio da fome, considerado pouco piscoso, isso se comparado
aos rios de águas brancas, como o Amazonas e o Solimões. No entanto,
apesar da escassez de nutrientes, a bacia do Negro possui alta diversidade de espécies de peixes (ictiofauna). Há cerca de 450 espécies identificadas, mais de 40 delas só existem ali (são endêmicas), entre essas,
o cardinal tetra ( Paracheirodon axelrodi ), que já foi bastante explorado
pela pesca de peixes ornamentais, conhecidos localmente por piabas.

BARCELOS

no médio rio Negro

No médio rio Negro, há tributários e aﬂuentes de águas claras, como os
rios Marauiá, Inambu, Padauiri e Demeni, todos localizados na margem
esquerda do rio Negro, que, junto com o rio Branco (próximo à Carvoeiro),
propiciam o aumento da produtividade e a ocorrência de espécies pouco
frequentes no alto curso do rio, aumentando assim a piscosidade na porção
média e baixa da bacia.
A base da economia das comunidades é o plantio de roça, pesca e o extrativismo, principalmente da ﬁbra de piaçaba, com algumas famílias também
envolvidas na produção de artesanato.
Os peixes são a principal fonte proteica consumida pelas populações do rio
Negro. Entre as mais comuns e consumidas, estão as espécies de aracu
(Leporinus spp.), pacu (Myleus spp.), tucunaré (Cichla spp.), e fera (Brachyplatystoma ﬁlamentosum) – também conhecida como piraíba –, pirarara
(Phractocephalus hemioliopterus), surubim (Pseudoplatystoma fasciatum)
e caparari (Pseudoplatystoma tigrinum). Os bichos de casco (quelônios) e
seus ovos também são bastante apreciados. Além do consumo familiar de
pescado, a pressão de pesca no médio rio Negro e a percepção local de
que a oferta de peixes está diminuindo estão relacionados a outros fatores,
principalmente: adensamento populacional nos centros urbanos e atividades de pesca comercial e esportiva com regulamentações insuﬁcientes e
inadequadas.

recomendações do processo participativo de oficinas
para o ordenamento das atividades pesqueiras nos
municípios de Barcelos e Santa Isabel do rio Negro, Amazonas

3 Apetrechos de Pesca

Em paralelo às demandas e discussões sobre a gestão dos recursos pesqueiros, o território de uso e ocupação tradicional dos Povos Indígenas do
médio rio Negro está em processo de identiﬁcação para demarcação de
Terras Indígenas pela Fundação Nacional do índio (Funai), desde 2006.

Pesca de subsistência: armadilhas: cacuri, cacuri de igapó, caiá, matapi de
cachoeira, matapi de igapó; artes de ﬁsgar: arco e ﬂecha, arpão, zagaia; redes:
puçá, malhadeira, tarrafa; linhas: espinhel, groseira, linha de mão e caniço.

•

•

Pesca comercial: malhadeira, zagaia, redes-de-cerco e arrastão.

•

Pesca ornamental: rapiché, tarrafa, cacuri, puçá, redinha.

Em um esforço de sistematização das diversas pesquisas e encontros promovidos sobre manejo pesqueiro, o Instituto Socioambiental (ISA), em parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e
as associações de base Associação Indígena de Barcelos (Asiba) e Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro (Acimrn), publicou,
em 2010, o primeiro volume da série Pescarias no Rio Negro: Como cuidar
para o peixe não acabar. O livreto traz o resultado de pesquisas sobre a
cadeia produtiva e redes sociais da pesca comercial e esportiva, um conjunto de recomendações para a reedição do Decreto de Pesca do Rio Negro
e reforça a necessidade urgente de ordenamento do uso dos recursos, das
atividades e do território.

Pesca esportiva: vara de pesca, linha, molinete, carretilha, anzol, chumbadas, bóias, iscas naturais, iscas artiﬁciais e alicates.

•

4 Conflitos e ações para um ordenamento pesqueiro
Os moradores das comunidades, os pescadores artesanais e ornamentais, membros da Colpesca Z-33 e da Associação de Pescadores de
Santa Isabel do Rio Negro (Aspasirn), e mesmo os turistas e empresas
de pesca esportiva relatam a dificuldade que enfrentam com a desorganização das atividades, a diminuição do estoque pesqueiro e os conflitos que a falta de regulamentação e fiscalização têm gerado: a pesca
esportiva requer certa exclusividade nas áreas pesqueiras para que os
turistas possam fisgar os maiores tucunarés, os piabeiros e pescadores
comerciais reclamam dos estragos causados pelas lanchas da pesca
esportiva que viajam em alta velocidade; os indígenas e ribeirinhos
moradores das comunidades denunciam a diminuição dos estoques
pesqueiros e a consequente dificuldade para alimentar suas famílias.
Estes são alguns dos conflitos recorrentes, oriundos das atividades que
operam sobrepostas e muitas vezes com apetrechos ilegais.
A caracterização dos conﬂitos e o debate sobre ordenamento pesqueiro
foram pontos recorrentes em diversos seminários, reuniões e oﬁcinas, bem
como em pesquisas realizadas nos últimos dez anos. Veja alguns destaques
no Resumo e cronologia de atividades: pesquisas colaborativas e
eventos (2008 a 2012), abaixo.

Pescarias no Rio Negro é uma série

de publicações sobre as atividades
pesqueiras na bacia do Rio Negro.
Inclui as diferentes modalidades
de pesca, dos povos indígenas, das
demais populações tradicionais
ribeirinhas e também das empresas
de pesca e de turismo. Destinada
ao público regional, em vários
formatos, sem periodicidade definida
e aberta a parcerias, a série pretende
publicar subsídios que contribuam
para o ordenamento pesqueiro e a
sustentabilidade da pesca na maior
bacia de águas pretas do mundo.
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Durante a realização dos seminários, estudos e publicações investiu-se também na aproximação de órgãos governamentais e programas de políticas
públicas para a região, com objetivo de realizar planejamentos conjuntos,
pactuação de agendas, acordos de uso, termos de conduta e outras formas
de regulamentação das atividades pesqueiras.
No entanto, os avanços esperados não se concretizaram devido às modiﬁcações no cenário governamental em 2010 – com a eleição de novos
representantes e o encerramento de projetos que ﬁnanciavam ações no
âmbito estadual – e à paralisação e consequente extinção em 2011 do Projeto Manejo Integrado dos Recursos Aquáticos na Amazônia (Aquabio), do
Ministério do Meio Ambiente (MMA), o qual previa uma série de ações de
fomento para o ordenamento pesqueiro no médio rio Negro.

A pesca de peixes ornamentais chegou a envolver, direta ou indiretamente,
80% da população do município de Barcelos e exportar cerca de 20 milhões
de piabas por ano para o mercado de aquarismo, era considerada umas das
principais atividades econômicas do município desde a década de 70. Na
última década, a comercialização de peixes ornamentais entrou em declínio, forçando os chamados “piabeiros” a migrar de atividade, assumindo o
extrativismo, a pesca de peixes comestíveis e o papel de guia e piloteiro na
pesca esportiva.
Em 2006 a coleta de piabas limitou-se a 4 milhões de exemplares, enquanto que em 2003, estudos já estimavam que o turismo de pesca gerava uma
receita de R$ 20 milhões por temporada anual, que ocorre de setembro a
março. Atualmente, Barcelos é destino referência em turismo de pesca, recomendado pelo Ministério do Turismo Nacional. Estima-se que a região receba, por temporada, 8 mil turistas. Contudo, há na região muitas queixas
de comerciantes e moradores locais de que a renda gerada não é ﬁxada localmente, uma vez os turistas hospedam-se em barcos-hotéis, abastecidos
pelas agências de turismo geralmente em Manaus. Ademais, a atividade
vem crescendo sem regulamentação, aumentando o número de agências
comerciais, barcos e turistas, ampliando a área de pesca, produzindo lixo
sem destinação adequada e aumentando o consumo de peixes na região.

2 Atividades Pesqueiras
As atividades de pesca na região do médio rio Negro ocorrem em ambientes distintos: nos complexos de lagos que se formam nas ilhas, ao
longo do canal do rio principal, nos igarapés, igapós e em damiçás –
que se localizam na zona de transição do ambiente aquático e terrestre.
Em Santa Isabel devido à existência de pedras e acidentes geográficos é
comum o uso de armadilhas fixas como, por exemplo, o cacuri.

pesquisas colaborativas e eventos (2008 a 2012)

Reuniões e oficinas
• Seminários da Rede Rio Negro (Foirn, ISA, FVA, WWF e IPÊ) – em Barcelos
(novembro de 2008 e outubro de 2009) discussão do ordenamento territorial da
região, os diversos atores locais e instituições governamentais participantes ﬁzeram
recomendações e propostas de áreas para realização de acordos de uso e para criação de reservas de proteção e ﬁscalização.
Para maiores detalhes ver Boletim Rio Negro Socioambiental no 3: http://www.socioambiental.org/prg/BoletimRN3.pdf
• Mapeamento de áreas de uso (Foirn, ISA, Asiba e Acimrn) 2009 – no âmbito
do Levantamento Socioambiental Participativo, foram mapeadas áreas de uso e fontes
de recursos pesqueiros e extrativistas das comunidades indígenas e ribeirinhas.
Para saber mais acesse: http://www.socioambiental.org/noticias/nsa/detalhe?id=2863
• Oﬁcinas comunitárias sobre Acordos de Pesca (Foirn, ISA, Asiba e Acimrn) 2009 e 2010 – oﬁcinas realizadas com Associação das Comunidades Indígenas do Rio Preto (Acirp), Associação Indígena de Floresta e Padauiri (Aifp) e Associação Indígena de Base Aracá e Demeni (Aibad), para discussão da legislação de apoio
a ações de ordenamento pesqueiro e elaboração de documentos propositivos. Em
2010 uma assembleia intercomunitária do médio rio Negro contou com a participação
de representantes do Aquabio.
• Workshop Ordenamento Pesqueiro (Ufam/Fapeam/Piatam) 2010 – apresentou os resultados do projeto Políticas Públicas para o uso Sustentável dos Recursos
Pesqueiros do médio rio Negro, desenvolvido desde 2004 em Barcelos pela Universidade
Federal do Amazonas (Ufam) em parceria com a Prefeitura Municipal de Barcelos e a
Colpesca Z-33.

• Consultas Públicas para reedição do Decreto de Pesca da Bacia do Rio Negro (SDS, com apoio do CEUC) 2010 – um dos resultados consensuados a partir
das discussões foi a necessidade urgente de implementação por parte do Estado do
Amazonas para garantir a sustentabilidade do pescado e da população do Rio Negro.
Para ler sobre o tema e as recomendações da Rede Rio Negro, acesse: http://www.
socioambiental.org/nsa/detalhe?id=3099
• Levantamento de Pesca (ISA/Foirn) 2011 – levantamento participativo de
áreas de pesca e conﬂitos pesqueiros realizado com as comunidades, sítios e associações indígenas de Barcelos e Santa Isabel, bem como reuniões com a Aspasirn,
Colpesca Z-33 e representações da pesca esportiva nos meses de junho e julho de
2011, para mapeamento de áreas importantes para: reconhecimento do uso tradicional, preservação e realização de acordos e outras regulamentações aﬁns.
• Oﬁcinas de Ordenamento Pesqueiro (ISA/Foirn) 2011 – com participação das
prefeituras municipais, as oﬁcinas ampliaram a discussão sobre as atividades pesqueiras
com os diversos atores envolvidos e apresentaram os resultados do Levantamento de Pesca (ISA/Foirn 2011).
Para saber mais acesse: http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=3415
• Seminário Prioridades para Gestão e Ordenamento Territorial do Médio
e Baixo Rio Negro 2011 – realizado pela Rede Rio Negro, o seminário abordou temáticas relacionadas às questões fundiárias, atualização de propostas de criação de
Áreas Protegidas, redeﬁnição de limites de algumas áreas e o ordenamento pesqueiro
do Médio Rio Negro.
Para saber mais, acesse: http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=3446
• XV Encontro Anual de Pescadoras(e) Artesanais do Município de Barcelos
(Colpesca Z-33) 2012 – com o tema Sustentabilidade e Educação Ambiental o encontro daria continuidade à discussão e consolidação das propostas de ordenamento
pesqueiro, conforme proposta da própria Colpesca Z-33 durante o seminário da Rede
Rio Negro em outubro de 2011. No entanto, a discussão não ocorreu e o governo
do estado (SDS) não esteve presente. O único encaminhamento voltado para o ordenamento pesqueiro foi: solicitar a realização de estudos de estoque pesqueiro na
região, conforme previsto no atual Decreto de Pesca da Bacia do Rio Negro.

BARCELOS
Caracterização de usos por sub-regiões
Rio Padauiri
O rio não apresenta áreas disponíveis para pesca em grande escala: possui poucos lagos
e na seca torna-se muito estreito, de difícil navegação. Mesmo assim há pressão de pesca comercial de pescadores de Santa Isabel, Barcelos e Novo Airão. Os moradores das
comunidades são unânimes na rejeição da pesca comercial por esta ocorrer: na época de
desova (arribação dos peixes), nas áreas de uso tradicional de subsistência, utilizar apetrechos ilegais e realizar o descarte de pescado de baixo valor comercial contaminando a
água utilizada pelos moradores.

Camila Sobral Barra, Carla Dias e Renata A. Alves
Textos
Camila Sobral Barra e Carla Dias
Revisão
Ana Paula Caldeira Souto Maior, Renata A. Alves e Renata Eiko Minematsu
Mapas
Renata A. Alves, com colaboração de Camila Franco
Projeto Gráfico
Renata Alves de Souza | Tipográﬁco Comunicação
Organizadoras
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Complexo Atauí
Composto por um enorme complexo de lagos, damiçás e campinaranas. É uma região de
grande importância para reprodução de várias espécies de peixes e quelônios. No entanto,
sofre forte pressão de todos os tipos de pesca, sobretudo no verão. Essa área é bastante
utilizada para pesca de subsistência da comunidade Acarabixi, de Santa Isabel, que não
participou das oﬁcinas. Moradores das comunidades mais próximas relatam uma visível diminuição dos estoques pesqueiros. A área é apontada por todas as classes de pescadores
como uma das maiores produtoras de pescado da região, principalmente tucunaré.

Realizadores
pesqueiro e a sustentabilidade da pesca na maior bacia de águas pretas do mundo.

Rio Jurubaxi
As áreas de pesca de subsistência das comunidades sofrem pressão de pesca comercial de
pequena escala, principalmente por pescadores da sede de Santa Isabel, que frequentemente usam apetrechos proibidos. Há denúncias de caça ilegal, especialmente de quelônios. Operam nesse rio aproximadamente 10 empresas de pesca esportiva.

5 Decreto de Pesca da Bacia do Rio Negro
Sem recursos ﬁnanceiros para dar continuidade aos processos iniciados
pelo Aquabio, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS), com apoio do Centro Estadual de Unidades de
Conservação (CEUC), investiu alguns esforços em 2010 para realização de
reuniões e consultas públicas para revisão do Decreto de Pesca da Bacia
do Rio Negro, cujo prazo de execução venceria em setembro daquele ano.
Apesar da mobilização rápida e de pouco tempo para as discussões, havia
grande expectativa por parte da população local de que a norma fosse
reeditada, pois, apesar da falta de ações efetivas nos anos anteriores, o
Decreto ainda garantia uma signiﬁcativa diminuição na pressão sobre os
estoques pesqueiros por meio da proibição da pesca comercial por barcos
oriundos de Manaus.
Entretanto, há diversas críticas por parte dos pescadores artesanais à versão de 2007 do decreto que proibiu a pesca do Tucunaré para comercialização fora da bacia do rio Negro, uma vez que esta restrição impactou
a geração de renda com objetivo de aliviar a pressão de pesca sobre esta
espécie que é o principal interesse dos turistas de pesca esportiva. Hoje, a
pesca comercial destina-se majoritariamente ao abastecimento do mercado
consumidor de São Gabriel da Cachoeira, onde há maior escassez de peixe
e, consequentemente, o quilo do pescado pago pelo consumidor ﬁnal é
quase o dobro em relação aos outros municípios da bacia. Os especialistas
alertam que o decreto reconhece a condição restritiva de pesca comercial
do rio Negro, considerando sua baixa piscosidade, mas a ausência de estudos sistemáticos sobre o estoque pesqueiro e a dinâmica das pescas comercial e esportiva, não permitem avaliar o atual impacto que as atividades
pesqueiras exercem sobre os peixes na região.
Vale ressaltar que em todas as oﬁcinas e exercícios de mapeamento não
foi identiﬁcado conﬂito em relação à pesca de peixes ornamentais, mesmo
quando sobreposta à pesca de subsistência, havendo um entendimento
entre pescadores, indígenas e ribeirinhos, de que essa atividade não causa
grande impacto nos estoques pesqueiros, mas sofre prejuízo com a pressão
exercida pelas pescas esportiva e comercial.

Qualquer instrumento jurídico construído com o objetivo de elaborar regras
precisa contar com a participação da população local e do poder público
para que seja implementado de forma efetiva, com consenso em relação
ao papel de cada ator no cumprimento das regras (técnicas, calendários e
restrições das áreas de pesca) bem como para o monitoramento e ﬁscalização. Para tanto, é preciso:
1. elaboração de estudos e diagnósticos
2. mapeamento de áreas de pesca
3. elaboração de acordos e normas envolvendo todos os atores
4. aplicação das regras com monitoramento regular e frequente
5. avaliação, de tempos em tempos, e, se necessário, atualizações das regras
Na execução de todas estas fases e, sobretudo, para a elaboração de estudos e
diagnósticos é muito importante contar com os conhecimentos de especialistas
e também dos pescadores e moradores locais, os quais já possuem um sistema
de direito consuetudinário (de usos e costumes) e um vasto conhecimento sobre
as características e comportamento dos peixes e das paisagens de pesca.
Nesse sentido, as oﬁcinas de mapeamento PARTICIPATIVO realizadas com os
moradores das comunidades e sítios, associações, colônias de pescadores e
representantes da pesca esportiva, realizadas nos meses de junho e julho de
2011, consideraram e incorporaram estudos anteriores, levantamentos detalhados das áreas de uso de pesca e propostas para o ordenamento pesqueiro
no médio rio Negro. Em um segundo passo, as duas oﬁcinas ampliadas, realizadas em setembro de 2011, contaram com a presença das organizações da
sociedade civil e dos órgãos competentes dos governos estadual, federal, e
municipal. O objetivo foi criar um ambiente propício para o planejamento de
ações que contribuam para a amenização de conﬂitos e disputas por acesso
aos recursos ambientais e paisagens, bem como para a regulamentação das
atividades pesqueiras. Com diferentes perﬁs de participação e encaminhamentos, as oﬁcinas em Santa Isabel e Barcelos destacaram resultados dos
mapeamentos participativos e recomendações para as áreas indicadas no
mapa: a) reconhecimento da pesca de subsistência, b) regulamentação das
atividades de pesca ornamental, comercial e esportiva, c) elaboração de regras de manejo e calendários para usos restritos e d) realização de estudos
para criação de Áreas Protegidas.

Rio Negro abaixo de Barcelos
Comunidades exercem majoritariamente a pesca de subsistência, havendo apenas alguns
pescadores que praticam pesca comercial de pequena escala. Os ambientes de pesca são
de fácil acesso e difícil controle: muito próximos à sede municipal de Barcelos e também
do ﬂuxo de embarcações pesqueiras vindas do baixo rio Negro. A região sofre forte pressão
das pescas comercial e esportiva. A ausência de representantes das comunidades Pedro
II e Manacauaca e da Colpesca Z-33 nas oﬁcinas, deixou uma lacuna de propostas para o
entorno dessas comunidades e no trecho de igarapés e lagos da margem esquerda, área
de pesca comercial desenvolvida também pelas comunidades Vila de Moura e Vila Nova.
Rio Caurés
As comunidades exercem a pesca comercial de pequena escala, sendo esta a principal atividade dos moradores de Nossa Senhora Auxiliadora do Apuluaca. Pelo menos 12 empresas de turismo operam no rio, atividade vista como oportunidade para geração de renda
complementar, desde que regulamentada. Alguns conﬂitos foram registrados nesta região
também por conta da atuação de pescadores de pesca comercial de Novo Airão e Barcelos.
Rio Quiuini
A população das comunidades de Ponta da Terra e Santa Inês foram referência na captura de peixes ornamentais, que conﬁgurava como a principal atividade econômica local.
No entanto, com o declínio desta modalidade comercial, algumas famílias começam a se
ocupar com a pesca comercial, aumentando a pressão de pesca nessa sub-região, o que
tem sido um motivo de preocupação dos moradores. A pesca comercial, associada à caça
e a pesca de quelônios praticada por pescadores da sede de Barcelos – além da extração
ilegal de madeira – ﬁguram aqui como os principais problemas. Durante a temporada cerca
de 20 empresas de pesca esportiva atuam, muitas vezes próximas à comunidade. O ﬂuxo
e a intensidade de barcos de pesca esportiva variam conforme as condições de navegabilidade. Alguns moradores trabalham como guias de pesca esportiva.

dicidade definida e aberta a parcerias, a série pretende publicar subsídios que contribuam para o ordenamento
e também das empresas de pesca e de turismo. Destinada ao público regional, em vários formatos, sem perioInclui as diferentes modalidades de pesca, dos povos indígenas, das demais populações tradicionais ribeirinhas

Pesca ria s no Rio Negro é uma série de publicações sobre as atividades pesqueiras na bacia do Rio Negro.

Rio Negro acima de Barcelos
A pesca comercial de pequena escala é realizada pelos moradores da comunidade Canafé
e Daracuá como atividade complementar à subsistência das famílias. As principais áreas
de pesca são as ilhas nas proximidades, também utilizadas por outras comunidades e
pelas pescas esportiva e comercial (barcos das sedes municipais de Santa Isabel do Rio
Negro, Barcelos e Novo Airão – nos dois últimos casos, de grande escala). Os pequenos
aﬂuentes, como os igarapés Ataui-mirim, Maquipuqui, Arirahá e Itu são de grande importância para a pesca e caça de subsistência das famílias em períodos de cheia. O igarapé
Madiquié é local importante para reprodução de peixes e quelônios e sofre com a pesca e
caça desordenadas, praticadas principalmente por pescadores de Santa Isabel e empresas
de pesca esportiva.

Em Santa Isabel a pesca comercial se desenvolve em uma escala
menor quando comparada a de Barcelos, principalmente devido a:
1) pouca oferta de gelo, 2) logística de escoamento difícil, 3) composição estrutural da frota pesqueira de embarcações de pequena escala e
4) mosaico de Terras Indígenas (áreas de uso exclusivo das populações
indígenas).
No município de Barcelos, a Colônia de Pesca Z-33 (Colpesca Z-33) contava
com 867 associados em 2011, sendo que aproximadamente 300 desses recebiam o benefício do governo federal conhecido como seguro defeso, equivalente a quatro salários mínimos para que o pescador não trabalhe na época
de reprodução das espécies. Ocorre que, não há ﬁscalização de cadastro e
tão pouco da paralisação da pesca neste período, de novembro a março, que
é considerado inadequado à bacia do rio Negro. A Colpesca Z-33 representa
também as embarcações de pesca, havendo em Barcelos uma frota de 10
barcos de até seis toneladas, além das pequenas embarcações.
Embora a pesca comercial figure como atividade de impacto ambiental
para a região, é preciso considerar também a pressão exercida pela prática de pesca esportiva. De acordo com depoimentos de guias turísticos –
um grupo de 16 turistas captura em média 2.500 peixes numa semana de
pesca. Mesmo sendo realizada na modalidade pesque e solte, há diversos
relatos do aparecimento de peixes mortos ou doentes, além da percepção
local de que os peixes são afugentados pela intensidade da pesca.

A pesca de subsistência na região é uma atividade artesanal com objetivo
de garantir a segurança alimentar, podendo existir comercialização do
excedente. Majoritariamente familiar, ocorre também em grupo, atividade
conhecida localmente como “ajuri de pesca”. Em geral o ajuri tem como
finalidade gerar renda em benefício de um coletivo, como por exemplo,
para reformas do centro comunitário e realização de eventos sociais de
uma comunidade.

6 Construção de propostas para o Ordenamento Pesqueiro

Resumo e cronologia de atividades

A pesca de pequena escala caracteriza-se pelo uso de embarcação pequena, com motores de propulsão do tipo rabeta e caixas de isopor com
capacidade de armazenamento de até 300kg de pescado por viagem.
A pesca de grande escala nessa região é exercida por barcos com freezers
e compartimentos bem maiores de armazenamento de pescado, em média
com capacidade de 3 a 6 toneladas por embarcação, são os chamados barcos geleiros.

Rios Aracá e Demeni
A associação local, AIBAD, elaborou uma proposta de termo de conduta para regulamentação da pesca comercial tendo em vista que esta também é praticada por moradores
locais, ora em sistema de aviamento, quando em pequena escala e ora em associação com
barcos geleiros. Os maiores problemas descritos referem-se à sobreposição de atividades,
no rio Demeni com a pesca comercial e no Aracá com a pesca esportiva, e consequente
pressão de pesca nas áreas de subsistência das comunidades locais. Pelo menos 10 empresas de pesca esportiva atuam na região. Há preocupação com a diminuição do estoque
pesqueiro, até mesmo de peixes ornamentais. Nenhum representante das comunidades
Kuqui e Elesbão participou das oﬁcinas.

Decreto de Pesca do Rio Negro

2001 – Foi editado o primeiro Decreto Estadual da Pesca na Bacia do Rio Negro (n o.
22.304), que proibiu a pesca comercial acima da Foz do rio Branco, por 5 anos, exceto
para abastecimento das cidades (Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira).
2007 – Expirado por 1 ano, o decreto foi revisado (no. 27.012) com validade de 3 anos
e algumas alterações: inclusão das espécies de Tucunaré e Aruanã para preservação,
proibiu a comercialização fora da área de abrangência do decreto; descreveu normas
necessárias para autorização e atuação das embarcações; estipulou cota máxima de
5 toneladas de pescado por embarcação na temporada e especiﬁcou a necessidade
de realização de estudos para fomentar o zoneamento da pesca na região.
2011 – Decreto é reeditado, com pequenas alterações no texto e sem data de vigência. Apesar do compromisso assumido pelo governo do estado do Amazonas de
proceder ao ordenamento pesqueiro em até 3 anos, após um ano da publicação do
decreto, ainda não há ações efetivas nesse sentido.

Com a demora da ação por parte do Estado, os municípios de Barcelos e
Santa Isabel buscaram formas de criar condições ﬁnanceiras que viabilizem
ações de monitoramento e ﬁscalização, por meio de regulamentações municipais:
1) Decreto Municipal de Santa Isabel do Rio Negro, nº 024 de novembro
de 2007, prevê a cobrança de taxa, por turista de pesca esportiva, que
visita a Área de Proteção Ambiental (APA) Tapuruquara – Unidade de
Conservação (UC) Municipal, que abrange 48,6% da extensão municipal (equivalente à 3.056.095 ha) de Santa Isabel.
2) Lei Municipal de Barcelos, nº 502 de agosto de 2010, que instituiu o
pagamento de taxa pelos pescadores esportivos com vistas à compensação ambiental.
Ocorre que ambas regulamentações foram idealizadas e implementadas
sem a participação da sociedade civil. Moradores e pescadores se dizem
insatisfeitos por nunca terem visto retorno das taxas cobradas e, assim
como os turistas, relatam a inexistência de ﬁscalização. A Associação dos
Operadores de Barcos de Turismo (AOBT), entrou com uma ação na justiça
que resultou na suspenção da Lei nº 502, no início de 2011.

Textos, livros e artigos consultados
Referências para quem quer saber mais:

BARRA, Camila Sobral, DIAS, Carla de Jesus, CARVALHEIRO, Kátia, (orgs.) Como cuidar para o peixe não acabar, São Paulo: Instituto Socioambiental – ISA, 2010 (Série
Pescarias no Rio Negro)
Boletim Rio Negro Socioambiental no. 03. Ordenamento territorial é condição para
desenvolvimento sustentável do Médio Rio Negro, São Paulo: Instituto Socioambiental – ISA, agosto de 2010.
CABALZAR, Aloisio. Peixe e gente no Alto Rio Tiquié, São Paulo, Instituto Socioambiental, 2005.
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de Ordenamento Pesqueiro para a região do médio Rio Negro, com vista a decisões
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ribeirinhos do Médio Rio Negro (Amazonas, Brasil). Rev. Antropol. vol.50 no.1 São
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ZEINAD, Alec K. Estudos de Caso do Ecoturismo Brasileiro: Pesca esportiva no município de Barcelos/Amazonas. Trabalho apresentado ao MPE Funbio conforme TDR
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Recomendações para o ordenamento Pesqueiro em Barcelos
Entre as recomendações da oﬁcina de consolidação dos resultados do Levantamento de Pesca ISA e Foirn, realizada em setembro de 2011, ressaltou-se a importância da mobilização local dos diversos atores envolvidos
nas atividades pesqueiras e, especialmente na sensibilização do poder público municipal que tem estado ausente das discussões, inviabilizando a
execução de ações propostas. Ademais, encaminhou-se que:
1 A SDS deve esclarecer o art 1º, parágrafo 1º e incisos III e IV do Decreto
de Pesca do Rio Negro no 31.151, no qual se deﬁne a capacidade máxima
da embarcação e de esforço de pesca. A oﬁcina propôs que o texto determine o tamanho máximo das embarcações de pesca comercial na área de
abrangência do decreto – capacidade máxima de captura de 5 toneladas – ,
uma vez que não é viável ﬁscalizar a quantidade de pescado transportado;
2 O IPAAM deve realizar ﬁscalização no município de Barcelos e elaborar
convênios para monitoramento das atividades pesqueiras na região, considerando alternativas para ﬁscalização permanente em parceira com outros
órgãos e instituições;
3 O ordenamento pesqueiro deve ser implementado com urgência, a partir
da elaboração de Termos de Ajuste de Conduta (TAC), Termos de Compromisso Ambiental (TCA) e ou Acordos de Pesca para reconhecimento
das áreas de pesca de subsistência das comunidades e regulamentação da
atuação das pescas ornamental, esportiva e comercial nas áreas propostas,
sempre respeitando a legislação vigente e prevendo: limites, período, frequência, apetrechos e esforço de pesca para cada atividade.
4 Regulamentar novo período de Defeso para todas as espécies de: aracu
(Leporinus spp.) e pacu (Myleus spp.), com vistas a diminuir o esforço de
pesca sobre elas, principais alvos da pesca comercial depois do tucunaré.

Confira no verso o mapa com a descrição detalhada das recomendações para o ordenamento pesqueiro de cada sub-região de
Barcelos!

Esta publicação em formato de dois mapas-folders, um para o município
de Santa Isabel do Rio Negro e outro para Barcelos, resume um processo de três anos de estudos, discussão e articulação política em torno
das atividades pesqueiras da região, com objetivo de subsidiar a efetiva
implementação de um ordenamento pesqueiro que contemple todos os
usuários a médio e longo prazo.
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Recomendações do processo participativo de oficinas para o ordenamento das atividades pesqueiras no médio rio Negro

Rios Aracá e Demeni
Aproximadamente 410 km de extensão – Aracá
Aproximadamente 752 km de extensão – Demeni
Comunidades organizadas na Associação Indígena de Base Aracá e Demeni, AIBAD
Construção de acordos para:

17 manejo, área importante para reprodução: não pescar por determinado tempo.
18 reconhecimento de pesca de subsistência da comunidade Bacuquara.
19 regulamentação das pescas ornamental, esportiva e comercial.
20 reconhecimento da pesca de consumo exclusivo das comunidades do rio Aracá, área
de importância para a reprodução.

21 manejo, área importante para reprodução: não pescar por determinado tempo.
22 reconhecimento da pesca de consumo exclusivo da comunidade Romão.
23 manejo, área importante para reprodução: não pescar por determinado tempo.

VENEZUELA

24 reconhecimento da pesca de consumo exclusivo das comunidades Bacabal e Samaúma.
25 regulamentação das pescas ornamental e comercial.
Proposta para:

26 realização de estudos para criação de Áreas Protegidas.

Rio Padauri
Aproximadamente 619 km de extensão
Comunidades organizadas na Associação Indígena de Floresta
e Padauiri, AIFP
Construção de acordos para:

2 reconhecimento da pesca de consumo exclusivo da comunidade de Floresta.

3 regulamentação das pescas ornamental, esportiva e comercial.

36 reconhecimento da pesca de subsistência das comunidades Floresta,Tapera, Akuaku, Akuquaia e Nova Jerusalém,
proibindo a pesca comercial e deﬁnindo regras para atuação
da pesca esportiva até a Cachoeira da Aliança.

Complexo Atauí
Área de aproximadamente 420km2 de extensão

Rio Negro acima de Barcelos

27 URGENTE construção de acordos para regula-

Canafé é sede da Associação Indígena da Área de Canafé e Jurubaxi, AIACAJ

mentar as pescas ornamental, esportiva e comercial.

5 O igarapé Mabahá pertence ao município de Barcelos, mas é área de uso de comunidades de Santa Isabel. Encaminhou-se que é responsabilidade do governo estadual,
SDS, com apoio do CEUC, articular entre os municípios o reconhecimento do igarapé
como área exclusiva da pesca de subsistência.
Construção de acordos para:

6 manejo, área importante para reprodução: não pescar por determinado tempo.
7 reconhecimento da pesca de subsistência das comunidades Canafé, Iahá e Espírito Santo.
11 regulamentação das pescas ornamental e comercial.
31 manejo, área importante para reprodução: não pescar por determinado tempo.
37 reconhecimento da pesca de subsistência das comunidades Daracuá, Boa Vista,
São Luís, Cumaru e Baturité e deﬁnição de regras para atuação da pesca esportiva.

38 manejo, área importante para reprodução: não pescar por determinado tempo.

Rio Negro abaixo de Barcelos
30 construção de acordos para reconhecimento da
pesca de subsistência da comunidade Cauboris.

Rio Quiuini
Aproximadamente 761 km de extensão
Construção de acordos para:

32 reconhecimento da pesca de subsistência das comunidades Ponta da Terra,
Rio Jurubaxi

Santa Inês/Bulixu e Valério.

Aproximadamente 376 km de extensão

34 egulamentação das pescas ornamental, esportiva e comercial de pequena

Comunidades organizadas na Associação Indígena da Área de Canafé e Jurubaxi, AIACAJ
Construção de acordos para:

12 reconhecimento da pesca de subsistência das comunidades Acariquara e São Francisco.
13 regulamentação das pescas ornamental, esportiva e comercial de pequena escala.
14 reconhecimento da pesca de subsistência das comunidades Acariquara e São Francisco
e deﬁnição de regras para atuação da pesca esportiva no alto curso do rio.

15 manejo, área importante para reprodução: não pescar por determinado tempo.
Propostas para:

16 elaboração de termos de ajuste de conduta mediados pela FUNAI, área importante para
reprodução com forte pressão de pesca e caça pelos moradores da TI Maraã/Urubaxi.

escala.
Propostas para:

40 realização de estudos para criação de Áreas Protegidas.

Rio Caurés
Aproximadamente 370 km de extensão
Comunidades em fase de estruturação para a criação da Associação Indígena do Baixo
Rio Negro e Caurés, AIBRNC
Construção de acordos para:

28 reconhecimento da pesca de subsistência das comunidades São Roque e Nossa
Senhora Auxiliadora do Apuluaca.

29 manejo, área importante para reprodução: não pescar por determinado tempo.
35 regulamentação das pescas ornamental, esportiva e comercial de pequena escala.
Propostas para:

39 realização de estudos para criação de Áreas Protegidas.
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1 Médio rio Negro e a economia pesqueira
A bacia hidrográfica do rio Negro drena mais de 71 milhões de hectares
tornando-se a maior bacia de águas pretas do mundo, com uma marcante diversidade de paisagens e ecossistemas. O curso do rio Negro é
caracterizado por solos com uma alta concentração de matéria orgânica
não decomposta (responsáveis pela cor escura da água), elevada acidez
e baixa concentração de nutrientes. Por estes fatores, foi diversas vezes
chamado de rio da fome, considerado pouco piscoso, isso se comparado
aos rios de águas brancas, como o Amazonas e o Solimões. No entanto,
apesar da escassez de nutrientes, a bacia do Negro possui alta diversidade de espécies de peixes (ictiofauna). Há cerca de 450 espécies identificadas, mais de 40 delas só existem ali (são endêmicas), entre essas,
o cardinal tetra ( Paracheirodon axelrodi ), que já foi bastante explorado
pela pesca de peixes ornamentais, conhecidos localmente por piabas.

SANTA ISABEL DO RIO NEGRO

no médio rio Negro

No médio rio Negro, há tributários e aﬂuentes de águas claras, como os
rios Marauiá, Inambu, Padauiri e Demeni, todos localizados na margem
esquerda do rio Negro, que, junto com o rio Branco (próximo à Carvoeiro),
propiciam o aumento da produtividade e a ocorrência de espécies pouco
frequentes no alto curso do rio, aumentando assim a piscosidade na porção
média e baixa da bacia.
A base da economia das comunidades é o plantio de roça, pesca e o extrativismo, principalmente da ﬁbra de piaçaba, com algumas famílias também
envolvidas na produção de artesanato.
Os peixes são a principal fonte proteica consumida pelas populações do rio
Negro. Entre as mais comuns e consumidas, estão as espécies de aracu
(Leporinus spp.), pacu (Myleus spp.), tucunaré (Cichla spp.), e fera (Brachyplatystoma ﬁlamentosum) – também conhecida como piraíba –, pirarara
(Phractocephalus hemioliopterus), surubim (Pseudoplatystoma fasciatum)
e caparari (Pseudoplatystoma tigrinum). Os bichos de casco (quelônios) e
seus ovos também são bastante apreciados. Além do consumo familiar de
pescado, a pressão de pesca no médio rio Negro e a percepção local de
que a oferta de peixes está diminuindo estão relacionados a outros fatores,
principalmente: adensamento populacional nos centros urbanos e atividades de pesca comercial e esportiva com regulamentações insuﬁcientes e
inadequadas.

recomendações do processo participativo de oficinas
para o ordenamento das atividades pesqueiras nos
municípios de Barcelos e Santa Isabel do rio Negro, Amazonas

3 Apetrechos de Pesca

Em paralelo às demandas e discussões sobre a gestão dos recursos pesqueiros, o território de uso e ocupação tradicional dos Povos Indígenas do
médio rio Negro está em processo de identiﬁcação para demarcação de
Terras Indígenas pela Fundação Nacional do índio (Funai), desde 2006.

Pesca de subsistência: armadilhas: cacuri, cacuri de igapó, caiá, matapi de
cachoeira, matapi de igapó; artes de ﬁsgar: arco e ﬂecha, arpão, zagaia; redes:
puçá, malhadeira, tarrafa; linhas: espinhel, groseira, linha de mão e caniço.

•

•

Pesca comercial: malhadeira, zagaia, redes-de-cerco e arrastão.

•

Pesca ornamental: rapiché, tarrafa, cacuri, puçá, redinha.

Em um esforço de sistematização das diversas pesquisas e encontros promovidos sobre manejo pesqueiro, o Instituto Socioambiental (ISA), em parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e
as associações de base Associação Indígena de Barcelos (Asiba) e Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro (Acimrn), publicou,
em 2010, o primeiro volume da série Pescarias no Rio Negro: Como cuidar
para o peixe não acabar. O livreto traz o resultado de pesquisas sobre a
cadeia produtiva e redes sociais da pesca comercial e esportiva, um conjunto de recomendações para a reedição do Decreto de Pesca do Rio Negro
e reforça a necessidade urgente de ordenamento do uso dos recursos, das
atividades e do território.

Pesca esportiva: vara de pesca, linha, molinete, carretilha, anzol, chumbadas, bóias, iscas naturais, iscas artiﬁciais e alicates.

•

4 Conflitos e ações para um ordenamento pesqueiro
Os moradores das comunidades, os pescadores artesanais e ornamentais, membros da Colpesca Z-33 e da Associação de Pescadores de
Santa Isabel do Rio Negro (Aspasirn), e mesmo os turistas e empresas
de pesca esportiva relatam a dificuldade que enfrentam com a desorganização das atividades, a diminuição do estoque pesqueiro e os conflitos que a falta de regulamentação e fiscalização têm gerado: a pesca
esportiva requer certa exclusividade nas áreas pesqueiras para que os
turistas possam fisgar os maiores tucunarés, os piabeiros e pescadores
comerciais reclamam dos estragos causados pelas lanchas da pesca
esportiva que viajam em alta velocidade; os indígenas e ribeirinhos
moradores das comunidades denunciam a diminuição dos estoques
pesqueiros e a consequente dificuldade para alimentar suas famílias.
Estes são alguns dos conflitos recorrentes, oriundos das atividades que
operam sobrepostas e muitas vezes com apetrechos ilegais.
A caracterização dos conﬂitos e o debate sobre ordenamento pesqueiro
foram pontos recorrentes em diversos seminários, reuniões e oﬁcinas, bem
como em pesquisas realizadas nos últimos dez anos. Veja alguns destaques
no Resumo e cronologia de atividades: pesquisas colaborativas e
eventos (2008 a 2012), abaixo.

Pescarias no Rio Negro é uma série

de publicações sobre as atividades
pesqueiras na bacia do Rio Negro.
Inclui as diferentes modalidades
de pesca, dos povos indígenas, das
demais populações tradicionais
ribeirinhas e também das empresas
de pesca e de turismo. Destinada
ao público regional, em vários
formatos, sem periodicidade definida
e aberta a parcerias, a série pretende
publicar subsídios que contribuam
para o ordenamento pesqueiro e a
sustentabilidade da pesca na maior
bacia de águas pretas do mundo.
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Durante a realização dos seminários, estudos e publicações investiu-se também na aproximação de órgãos governamentais e programas de políticas
públicas para a região, com objetivo de realizar planejamentos conjuntos,
pactuação de agendas, acordos de uso, termos de conduta e outras formas
de regulamentação das atividades pesqueiras.
No entanto, os avanços esperados não se concretizaram devido às modiﬁcações no cenário governamental em 2010 – com a eleição de novos
representantes e o encerramento de projetos que ﬁnanciavam ações no
âmbito estadual – e à paralisação e consequente extinção em 2011 do Projeto Manejo Integrado dos Recursos Aquáticos na Amazônia (Aquabio), do
Ministério do Meio Ambiente (MMA), o qual previa uma série de ações de
fomento para o ordenamento pesqueiro no médio rio Negro.

A pesca de peixes ornamentais chegou a envolver, direta ou indiretamente,
80% da população do município de Barcelos e exportar cerca de 20 milhões
de piabas por ano para o mercado de aquarismo, era considerada umas das
principais atividades econômicas do município desde a década de 70. Na
última década, a comercialização de peixes ornamentais entrou em declínio, forçando os chamados “piabeiros” a migrar de atividade, assumindo o
extrativismo, a pesca de peixes comestíveis e o papel de guia e piloteiro na
pesca esportiva.
Em 2006 a coleta de piabas limitou-se a 4 milhões de exemplares, enquanto que em 2003, estudos já estimavam que o turismo de pesca gerava uma
receita de R$ 20 milhões por temporada anual, que ocorre de setembro a
março. Atualmente, Barcelos é destino referência em turismo de pesca, recomendado pelo Ministério do Turismo Nacional. Estima-se que a região receba, por temporada, 8 mil turistas. Contudo, há na região muitas queixas
de comerciantes e moradores locais de que a renda gerada não é ﬁxada localmente, uma vez os turistas hospedam-se em barcos-hotéis, abastecidos
pelas agências de turismo geralmente em Manaus. Ademais, a atividade
vem crescendo sem regulamentação, aumentando o número de agências
comerciais, barcos e turistas, ampliando a área de pesca, produzindo lixo
sem destinação adequada e aumentando o consumo de peixes na região.

2 Atividades Pesqueiras
As atividades de pesca na região do médio rio Negro ocorrem em ambientes distintos: nos complexos de lagos que se formam nas ilhas, ao
longo do canal do rio principal, nos igarapés, igapós e em damiçás –
que se localizam na zona de transição do ambiente aquático e terrestre.
Em Santa Isabel devido à existência de pedras e acidentes geográficos é
comum o uso de armadilhas fixas como, por exemplo, o cacuri.

pesquisas colaborativas e eventos (2008 a 2012)

Reuniões e oficinas
• Seminários da Rede Rio Negro (Foirn, ISA, FVA, WWF e IPÊ) – em Barcelos
(novembro de 2008 e outubro de 2009) discussão do ordenamento territorial da
região, os diversos atores locais e instituições governamentais participantes ﬁzeram
recomendações e propostas de áreas para realização de acordos de uso e para criação de reservas de proteção e ﬁscalização.
Para maiores detalhes ver Boletim Rio Negro Socioambiental no 3: http://www.socioambiental.org/prg/BoletimRN3.pdf
• Mapeamento de áreas de uso (Foirn, ISA, Asiba e Acimrn) 2009 – no âmbito
do Levantamento Socioambiental Participativo, foram mapeadas áreas de uso e fontes
de recursos pesqueiros e extrativistas das comunidades indígenas e ribeirinhas.
Para saber mais acesse: http://www.socioambiental.org/noticias/nsa/detalhe?id=2863
• Oﬁcinas comunitárias sobre Acordos de Pesca (Foirn, ISA, Asiba e Acimrn) 2009 e 2010 – oﬁcinas realizadas com Associação das Comunidades Indígenas do Rio Preto (Acirp), Associação Indígena de Floresta e Padauiri (Aifp) e Associação Indígena de Base Aracá e Demeni (Aibad), para discussão da legislação de apoio
a ações de ordenamento pesqueiro e elaboração de documentos propositivos. Em
2010 uma assembleia intercomunitária do médio rio Negro contou com a participação
de representantes do Aquabio.
• Workshop Ordenamento Pesqueiro (Ufam/Fapeam/Piatam) 2010 – apresentou os resultados do projeto Políticas Públicas para o uso Sustentável dos Recursos
Pesqueiros do médio rio Negro, desenvolvido desde 2004 em Barcelos pela Universidade
Federal do Amazonas (Ufam) em parceria com a Prefeitura Municipal de Barcelos e a
Colpesca Z-33.

• Consultas Públicas para reedição do Decreto de Pesca da Bacia do Rio Negro (SDS, com apoio do CEUC) 2010 – um dos resultados consensuados a partir
das discussões foi a necessidade urgente de implementação por parte do Estado do
Amazonas para garantir a sustentabilidade do pescado e da população do Rio Negro.
Para ler sobre o tema e as recomendações da Rede Rio Negro, acesse: http://www.
socioambiental.org/nsa/detalhe?id=3099
• Levantamento de Pesca (ISA/Foirn) 2011 – levantamento participativo de
áreas de pesca e conﬂitos pesqueiros realizado com as comunidades, sítios e associações indígenas de Barcelos e Santa Isabel, bem como reuniões com a Aspasirn,
Colpesca Z-33 e representações da pesca esportiva nos meses de junho e julho de
2011, para mapeamento de áreas importantes para: reconhecimento do uso tradicional, preservação e realização de acordos e outras regulamentações aﬁns.
• Oﬁcinas de Ordenamento Pesqueiro (ISA/Foirn) 2011 – com participação das
prefeituras municipais, as oﬁcinas ampliaram a discussão sobre as atividades pesqueiras
com os diversos atores envolvidos e apresentaram os resultados do Levantamento de Pesca (ISA/Foirn 2011).
Para saber mais acesse: http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=3415
• Seminário Prioridades para Gestão e Ordenamento Territorial do Médio
e Baixo Rio Negro 2011 – realizado pela Rede Rio Negro, o seminário abordou temáticas relacionadas às questões fundiárias, atualização de propostas de criação de
Áreas Protegidas, redeﬁnição de limites de algumas áreas e o ordenamento pesqueiro
do Médio Rio Negro.
Para saber mais, acesse: http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=3446
• XV Encontro Anual de Pescadoras(e) Artesanais do Município de Barcelos
(Colpesca Z-33) 2012 – com o tema Sustentabilidade e Educação Ambiental o encontro daria continuidade à discussão e consolidação das propostas de ordenamento
pesqueiro, conforme proposta da própria Colpesca Z-33 durante o seminário da Rede
Rio Negro em outubro de 2011. No entanto, a discussão não ocorreu e o governo
do estado (SDS) não esteve presente. O único encaminhamento voltado para o ordenamento pesqueiro foi: solicitar a realização de estudos de estoque pesqueiro na
região, conforme previsto no atual Decreto de Pesca da Bacia do Rio Negro.

5 Decreto de Pesca da Bacia do Rio Negro
Sem recursos ﬁnanceiros para dar continuidade aos processos iniciados
pelo Aquabio, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS), com apoio do Centro Estadual de Unidades de
Conservação (CEUC), investiu alguns esforços em 2010 para realização de
reuniões e consultas públicas para revisão do Decreto de Pesca da Bacia
do Rio Negro, cujo prazo de execução venceria em setembro daquele ano.
Apesar da mobilização rápida e de pouco tempo para as discussões, havia
grande expectativa por parte da população local de que a norma fosse
reeditada, pois, apesar da falta de ações efetivas nos anos anteriores, o
Decreto ainda garantia uma signiﬁcativa diminuição na pressão sobre os
estoques pesqueiros por meio da proibição da pesca comercial por barcos
oriundos de Manaus.
Entretanto, há diversas críticas por parte dos pescadores artesanais à versão de 2007 do decreto que proibiu a pesca do Tucunaré para comercialização fora da bacia do rio Negro, uma vez que esta restrição impactou
a geração de renda com objetivo de aliviar a pressão de pesca sobre esta
espécie que é o principal interesse dos turistas de pesca esportiva. Hoje, a
pesca comercial destina-se majoritariamente ao abastecimento do mercado
consumidor de São Gabriel da Cachoeira, onde há maior escassez de peixe
e, consequentemente, o quilo do pescado pago pelo consumidor ﬁnal é
quase o dobro em relação aos outros municípios da bacia. Os especialistas
alertam que o decreto reconhece a condição restritiva de pesca comercial
do rio Negro, considerando sua baixa piscosidade, mas a ausência de estudos sistemáticos sobre o estoque pesqueiro e a dinâmica das pescas comercial e esportiva, não permitem avaliar o atual impacto que as atividades
pesqueiras exercem sobre os peixes na região.
Vale ressaltar que em todas as oﬁcinas e exercícios de mapeamento não
foi identiﬁcado conﬂito em relação à pesca de peixes ornamentais, mesmo
quando sobreposta à pesca de subsistência, havendo um entendimento
entre pescadores, indígenas e ribeirinhos, de que essa atividade não causa
grande impacto nos estoques pesqueiros, mas sofre prejuízo com a pressão
exercida pelas pescas esportiva e comercial.

Qualquer instrumento jurídico construído com o objetivo de elaborar regras
precisa contar com a participação da população local e do poder público
para que seja implementado de forma efetiva, com consenso em relação
ao papel de cada ator no cumprimento das regras (técnicas, calendários e
restrições das áreas de pesca) bem como para o monitoramento e ﬁscalização. Para tanto, é preciso:
1. elaboração de estudos e diagnósticos
2. mapeamento de áreas de pesca
3. elaboração de acordos e normas envolvendo todos os atores
4. aplicação das regras com monitoramento regular e frequente
5. avaliação, de tempos em tempos, e, se necessário, atualizações das regras
Na execução de todas estas fases e, sobretudo, para a elaboração de estudos e
diagnósticos é muito importante contar com os conhecimentos de especialistas
e também dos pescadores e moradores locais, os quais já possuem um sistema
de direito consuetudinário (de usos e costumes) e um vasto conhecimento sobre
as características e comportamento dos peixes e das paisagens de pesca.
Nesse sentido, as oﬁcinas de mapeamento PARTICIPATIVO realizadas com os
moradores das comunidades e sítios, associações, colônias de pescadores e
representantes da pesca esportiva, realizadas nos meses de junho e julho de
2011, consideraram e incorporaram estudos anteriores, levantamentos detalhados das áreas de uso de pesca e propostas para o ordenamento pesqueiro
no médio rio Negro. Em um segundo passo, as duas oﬁcinas ampliadas, realizadas em setembro de 2011, contaram com a presença das organizações da
sociedade civil e dos órgãos competentes dos governos estadual, federal, e
municipal. O objetivo foi criar um ambiente propício para o planejamento de
ações que contribuam para a amenização de conﬂitos e disputas por acesso
aos recursos ambientais e paisagens, bem como para a regulamentação das
atividades pesqueiras. Com diferentes perﬁs de participação e encaminhamentos, as oﬁcinas em Santa Isabel e Barcelos destacaram resultados dos
mapeamentos participativos e recomendações para as áreas indicadas no
mapa: a) reconhecimento da pesca de subsistência, b) regulamentação das
atividades de pesca ornamental, comercial e esportiva, c) elaboração de regras de manejo e calendários para usos restritos e d) realização de estudos
para criação de Áreas Protegidas.

SANTA ISABEL DO RIO NEGRO
Caracterização de usos por sub-regiões
Rio Preto
O destaque aqui ﬁca por conta da preocupação em relação à pesca comercial, uma vez
que o rio não suporta grande esforço de pesca, devido o restrito estoque de peixes em
seus lagos e igarapés estreitos. Eventualmente, algumas famílias realizam a pesca comercial em pequena escala, em ajuri e em associação com um pescador da sede municipal.
Devido à organização local e por ser um aﬂuente que possibilita controle de acesso, as
comunidades acreditam no potencial de geração de renda da pesca esportiva desde que
ordenada. Hoje, operam no rio Preto, com algum controle dos moradores locais, cerca de
5 empresas de pesca esportiva. A repartição de benefícios gerados é feita por uma única
comunidade, gerando certo desentendimento com as demais.
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Rio Padauiri
O rio não apresenta áreas disponíveis para pesca em grande escala: possui poucos lagos
e na seca torna-se muito estreito, de difícil navegação. Mesmo assim há pressão de pesca comercial de pescadores de Santa Isabel, Barcelos e Novo Airão. Os moradores das
comunidades são unânimes na rejeição da pesca comercial por esta ocorrer: na época de
desova (arribação dos peixes), nas áreas de uso tradicional de subsistência, utilizar apetrechos ilegais e realizar o descarte de pescado de baixo valor comercial contaminando a
água utilizada pelos moradores.
Complexo Atauí
Composto por um enorme complexo de lagos, damiçás e campinaranas. É uma região de
grande importância para reprodução de várias espécies de peixes e quelônios. No entanto,
sofre forte pressão de todos os tipos de pesca, sobretudo no verão. Essa área é bastante
utilizada para pesca de subsistência da comunidade Acarabixi, de Santa Isabel, que não
participou das oﬁcinas. Moradores das comunidades mais próximas que relatam uma visível diminuição dos estoques pesqueiros. A área é apontada por todas as classes de pescadores como uma das maiores produtoras de pescado da região, principalmente tucunaré.
Rio Darahá
É um rio muito estreito e sem capacidade de suporte para atividades de pesca comercial
ou esportiva. Possui um posto de ﬁscalização da prefeitura de Santa Isabel que opera com
apoio da comunidade de Samaúma, a qual tem conseguido manter nos últimos anos o
reconhecimento e respeito de sua área de pesca de subsistência. A comunidade de Samaúma não participou das oﬁcinas.

Em Santa Isabel a pesca comercial se desenvolve em uma escala
menor quando comparada a de Barcelos, principalmente devido a:
1) pouca oferta de gelo, 2) logística de escoamento difícil, 3) composição estrutural da frota pesqueira de embarcações de pequena escala e
4) mosaico de Terras Indígenas (áreas de uso exclusivo das populações
indígenas).
No município de Barcelos, a Colônia de Pesca Z-33 (Colpesca Z-33) contava
com 867 associados em 2011, sendo que aproximadamente 300 desses recebiam o benefício do governo federal conhecido como seguro defeso, equivalente a quatro salários mínimos para que o pescador não trabalhe na época
de reprodução das espécies. Ocorre que, não há ﬁscalização de cadastro e
tão pouco da paralisação da pesca neste período, de novembro a março, que
é considerado inadequado à bacia do rio Negro. A Colpesca Z-33 representa
também as embarcações de pesca, havendo em Barcelos uma frota de 10
barcos de até seis toneladas, além das pequenas embarcações.
Embora a pesca comercial figure como atividade de impacto ambiental
para a região, é preciso considerar também a pressão exercida pela prática de pesca esportiva. De acordo com depoimentos de guias turísticos –
um grupo de 16 turistas captura em média 2.500 peixes numa semana de
pesca. Mesmo sendo realizada na modalidade pesque e solte, há diversos
relatos do aparecimento de peixes mortos ou doentes, além da percepção
local de que os peixes são afugentados pela intensidade da pesca.

A pesca de subsistência na região é uma atividade artesanal com objetivo
de garantir a segurança alimentar, podendo existir comercialização do
excedente. Majoritariamente familiar, ocorre também em grupo, atividade
conhecida localmente como “ajuri de pesca”. Em geral o ajuri tem como
finalidade gerar renda em benefício de um coletivo, como por exemplo,
para reformas do centro comunitário e realização de eventos sociais de
uma comunidade.

6 Construção de propostas para o Ordenamento Pesqueiro

Resumo e cronologia de atividades

A pesca de pequena escala caracteriza-se pelo uso de embarcação pequena, com motores de propulsão do tipo rabeta e caixas de isopor com
capacidade de armazenamento de até 300kg de pescado por viagem.
A pesca de grande escala nessa região é exercida por barcos com freezers
e compartimentos bem maiores de armazenamento de pescado, em média
com capacidade de 3 a 6 toneladas por embarcação, são os chamados barcos geleiros.

Decreto de Pesca do Rio Negro

2001 – Foi editado o primeiro Decreto Estadual da Pesca na Bacia do Rio Negro (no.
22.304), que proibiu a pesca comercial acima da Foz do rio Branco, por 5 anos, exceto
para abastecimento das cidades (Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira).
2007 – Expirado por 1 ano, o decreto foi revisado (no. 27.012) com validade de 3 anos
e algumas alterações: inclusão das espécies de Tucunaré e Aruanã para preservação,
proibiu a comercialização fora da área de abrangência do decreto; descreveu normas
necessárias para autorização e atuação das embarcações; estipulou cota máxima de
5 toneladas de pescado por embarcação na temporada e especiﬁcou a necessidade
de realização de estudos para fomentar o zoneamento da pesca na região.
2011 – Decreto é reeditado, com pequenas alterações no texto e sem data de vigência. Apesar do compromisso assumido pelo governo do estado do Amazonas de
proceder ao ordenamento pesqueiro em até 3 anos, após um ano da publicação do
decreto, ainda não há ações efetivas nesse sentido.

Com a demora da ação por parte do Estado, os municípios de Barcelos e
Santa Isabel buscaram formas de criar condições ﬁnanceiras que viabilizem
ações de monitoramento e ﬁscalização, por meio de regulamentações municipais:
1) Decreto Municipal de Santa Isabel do Rio Negro, nº 024 de novembro
de 2007, prevê a cobrança de taxa, por turista de pesca esportiva, que
visita a Área de Proteção Ambiental (APA) Tapuruquara – Unidade de
Conservação (UC) Municipal, que abrange 48,6% da extensão municipal (equivalente à 3.056.095 ha) de Santa Isabel.
2) Lei Municipal de Barcelos, nº 502 de agosto de 2010, que instituiu o
pagamento de taxa pelos pescadores esportivos com vistas à compensação ambiental.
Ocorre que ambas regulamentações foram idealizadas e implementadas
sem a participação da sociedade civil. Moradores e pescadores se dizem
insatisfeitos por nunca terem visto retorno das taxas cobradas e, assim
como os turistas, relatam a inexistência de ﬁscalização. A Associação dos
Operadores de Barcos de Turismo (AOBT), entrou com uma ação na justiça
que resultou na suspenção da Lei nº 502, no início de 2011.
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Recomendações para o ordenamento Pesqueiro
em Santa Isabel do Rio Negro
Rio Téa
Terra Indígena demarcada, de usufruto exclusivo dos povos que ocupam a área tradicionalmente, há prática de extrativismo e pesca esportiva. Trata-se de uma das principais
áreas de pesca de peixe ornamental. Estoque de pescado reduzido e pouca prática de
pesca comercial.
Rios Uneuixi e Aiuanã

A consolidação da APA Tapuruquara, a partir da formação do Conselho Gestor, com vistas à elaboração e implementação de um Plano de Manejo da
Unidade, foi destaque dos encaminhamentos da oﬁcina realizada pelo ISA
e Foirn, em setembro de 2011. No âmbito do plano aprovado para gestão
da APA, pretende-se executar o ordenamento pesqueiro da região a partir
das recomendações gerais construídas na oﬁcina:

Representantes das comunidades dos rios Uneuixi e Aiuanã não participaram das oﬁcinas, mas vêm realizando discussões sobre a necessidade de organização das atividades
pesqueiras na região e de respeito de suas áreas de uso tradicional para pesca de subsistência. Tanto o rio Uneuixi quanto o rio Aiuanã são muito próximos à sede municipal
e, mesmo com um posto de ﬁscalização, sofrem forte pressão das pescas comercial de
pequena escala e esportiva. São áreas importantes para construção de regulamentação
com deﬁnição de regras, prevendo limites, período, frequência, apetrechos e esforço de
pesca para cada atividade.

1) Elaborar Termos de Ajuste de Conduta (TAC), Termos de Compromisso
Ambiental (TCA) e/ou Acordos de Pesca, visando complementar a legislação vigente, para: a) reconhecer as áreas de pesca de subsistência como
áreas de exclusão das pescas comercial e esportiva, b) implementar as
regulamentações para outras atividades pesqueiras nas áreas propostas,
prevendo limites, período, frequência, apetrechos e esforço de pesca para
cada atividade e c) regulamentar a velocidade de trânsito das voadeiras
das empresas de pesca esportiva e a disposição dos resíduos sólidos oriundos dessa atividade.

Rio Jurubaxi

2) Reconhecer novo período de Defeso (março a junho) para todas as espécies de Aracu (Leporinus spp.) e Pacu (Myleus spp.), com vistas a diminuir o
esforço de pesca sobre elas, que são os principais alvos da pesca comercial
depois do Tucunaré.

As áreas de pesca de subsistência das comunidades sofrem pressão de pesca comercial de
pequena escala, principalmente por pescadores da sede de Santa Isabel, que frequentemente usam apetrechos proibidos. Há denúncias de caça ilegal, especialmente de quelônios. Operam nesse rio aproximadamente 10 empresas de pesca esportiva.
Rio Negro abaixo de Santa Isabel
As principais áreas de pesca de subsistência das famílias são as ilhas ao longo da calha
do rio Negro, nas proximidades das comunidades. O igarapé Iahá é área de pesca de subsistência das comunidades Iahá e Taperera, mas há conﬂito e sobreposição com a pesca
comercial de pequena escala. O igarapé Mabahá pertence ao município de Barcelos, mas
é área de uso da comunidade Ilha de Nazaré. Encaminhou-se que é responsabilidade do
governo estadual, SDS, com apoio do CEUC, articular entre os municípios o reconhecimento do igarapé como área exclusiva da pesca de subsistência.

3) Elaborar plano de ﬁscalização a ser gerido e executado pela Secretaria
de Meio Ambiente municipal (SEMMA) em parceria com as associações indígenas, ribeirinhas e de pescadores, a partir de convênios com os governos
estadual e federal para aporte de recursos e treinamentos.

Confira no verso o mapa com a descrição detalhada das recomendações para o ordenamento pesqueiro de cada sub-região de
Santa Isabel do Rio Negro!
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Recomendações do processo participativo de oficinas para o ordenamento das atividades pesqueiras no médio rio Negro

Rio Preto
Aproximadamente 550 km de extensão
Comunidades organizadas na Associação das
Comunidades Indígenas do Rio Preto, ACIRP
Construção de acordos para:

1 regulamentação da pesca esportiva, baseada
na experiência acumulada das comunidades.

33 reconhecimento da pesca de subsistência das

Rio Darahá

comunidades Campina, Malalahá e Mangueira.

Aproximadamente 165 km de extensão
É um rio muito estreito e sem capacidade de
suporte para atividades de pesca comercial
ou esportiva. Possui um posto de fiscalização da prefeitura de Santa Isabel que opera com apoio da comunidade de Samaúma,
a qual tem conseguido manter nos últimos
anos o reconhecimento e respeito de sua
área de pesca de subsistência. A comunidade de Samaúma não participou das oficinas.

Rio Padauri
Aproximadamente 619 km de extensão
Comunidades organizadas na Associação Indígena de Floresta
e Padauiri, AIFP

36 construção de acordos para:reconhecimento da pesca de
subsistência das comunidades Floresta,Tapera, Akuaku, Akuquaia e Nova Jerusalém, proibindo a pesca comercial e deﬁnindo regras para atuação da pesca esportiva até a Cachoeira
da Aliança.

Complexo Atauí
Área de aproximadamente 420km2 de extensão

27 URGENTE construção de acordos para regulamentar as pescas ornamental, esportiva e
comercial.

Rio Téa
Aproximadamente 246 km de extensão
Terra Indígena demarcada, de usufruto exclusivo
dos povos que ocupam a área tradicionalmente,
há prática de extrativismo e pesca esportiva.
Trata-se de uma das principais áreas de pesca
de peixe ornamental. Estoque de pescado reduzido e pouca prática de pesca comercial.

Rio Negro abaixo de Santa Isabel
Construção de acordos para:

4 reconhecimento da pesca de consumo exclusivo das comunidades Iahá e Taperera, área importante para reprodução.
5 reconhecimento da pesca de consumo exclusivo da comunidade Ilha de Nazaré, área importante para reprodução.

8 reconhecimento da pesca de subsistência das comunidades
Iahá e Taperera.

9 reconhecimento da pesca de subsistência da comunidade
Ilha de Nazaré.

10 reconhecimento da pesca de subsistência da comunidade
Espírito Santo.

Rios Aiuanã e Uneuixi
Aproximadamente 203 km de extensão – Aiuanã

Rio Jurubaxi

Aproximadamente 470 km de extensão – Uneuixi

Aproximadamente 376 km de extensão

Representantes das comunidades dos rios Aiuanã e Uneuixi não
participaram das oﬁcinas, mas vêm realizando discussões sobre a
necessidade de organização das atividades pesqueiras na região e
de respeito de suas áreas de uso tradicional para pesca de subsistência. Tanto o rio Aiuanã quanto o rio Uneuixi são muito próximos
à sede municipal e, mesmo com um posto de ﬁscalização, sofrem
forte pressão das pescas comercial de pequena escala e esportiva.
São áreas importantes para construção de regulamentação com
deﬁnição de regras, prevendo limites, período, frequência, apetrechos e esforço de pesca para cada atividade.

Comunidades organizadas na Associação Indígena da Área de Canafé e Jurubaxi, AIACAJ
Construção de acordos para:

12 reconhecimento da pesca de subsistência das comunidades Acariquara e São Francisco.
13 regulamentação das pescas ornamental, esportiva e comercial de pequena escala.
14 reconhecimento da pesca de subsistência das comunidades Acariquara e São Francisco
e deﬁnição de regras para atuação da pesca esportiva no alto curso do rio.

15 manejo, área importante para reprodução: não pescar por determinado tempo.
Propostas para:

16 elaboração de termos de ajuste de conduta mediados pela FUNAI, área importante para
reprodução com forte pressão de pesca e caça pelos moradores da TI Maraã/Urubaxi.

