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PREFÁCIO
O presente livro é de leitura leve e agradável, orientado tanto para o público
acadêmico como para leigos que tenham interesse mais amplo sobre um assunto tão
fascinante quanto os peixes e as pescarias amazônicas.
Os jovens pesquisadores do Laboratório de Ictiologia e Pesca da Universidade
Federal de Rondônia (UNIR) que o escreveram, sob a segura orientação e liderança
da Dra. Carolina Doria, merecem todos os elogios pela empreitada, uma vez que
trabalhar de sol a sol ou debaixo de chuva na região é tarefa árdua, cansativa e às
vezes perigosa, pois é difícil lidar com as corredeiras do rio Madeira, notadamente a
do Teotônio, agora afogada pela barragem de Santo Antônio. Mas o entusiasmo
exibido pelo dedicado grupo de pesquisa compensou todas essas agruras.
O livro tem oito capítulos, todos muito bem escritos, que compreendem o trecho do rio Madeira entre Costa Marques e Humaitá (cerca de 1000 km), descrevendo
os peixes e as pescarias em seus diferentes habitats, como o próprio canal do rio,
remansos, corredeiras, boca e canais de várzea e os próprios lagos. Essas pescarias são
complexas, multiespecíficas, multiaparelhos, sazonais, como em toda a Amazônia,
com algumas dezenas de espécies-alvo, num total estimado ao redor de mil.
O foco deste livro é a sustentabilidade, pois a pesca na Amazônia é a principal
fonte de proteína para as populações ribeirinhas, cujo consumo é comparativamente
altíssimo em nível mundial, chegando a 500 g/dia em algumas áreas, o que junto com
a farinha lhes assegura uma dieta muito adequada. Com exceção nas grandes cheias,
quando é difícil capturar os peixes, a oferta de pescado é abundante ao longo do ano
e, por isso, nos vales dos grandes rios amazônicos não há fome, os rios não deixam.
Oxalá essa situação persista por muitas gerações, que a Amazônia continue a ser
motivo de preocupação e orgulho para nós brasileiros que ansiamos por sua prosperidade humana, aliada a uma política de preservação honesta e responsável.

Dr
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Jr..
UFSCar – PPG em Diversidade Biológica e Conservação
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CAPÍTULO 1

HISTÓRICO DO PROJETO
E METODOLOGIA DE OBTENÇÃO
DOS DADOS
olina R
odrigues da Costa Doria
Carolina
Rodrigues
Car
Maria Alice Leite Lima

INTRODUÇÃO
O peixe é a principal fonte de proteína animal para muitos ribeirinhos na Amazônia, principalmente pelo fácil acesso ao recurso, tornando a pesca uma das atividades
extrativistas de maior expressão cultural da região. A história da Amazônia sempre
esteve arraigada a essa prática, desde os primeiros povos indígenas até o processo de
colonização a partir dos séculos XVII e XVIII (Santos & Santos, 2005). A dependência
da pesca e do pescado intensificou-se a partir da segunda metade do século XX até os
dias atuais. Desse modo, o consumo do pescado na Amazônia pode chegar a 400 g/
dia per capita, um dos maiores registrados em todo o mundo (Cerdeira et al., 1997).
Com distintas e complexas formas de práticas coexistentes (Santos & Santos,
2005; Freitas & Rivas, 2006), a pesca também é uma das principais atividades
socioeconômicas na região (Freitas & Rivas, 2006). A atividade para subsistência,
tradicionalmente exercida por pescadores ribeirinhos, é destinada basicamente à sua
alimentação e à de seus familiares (Santos & Santos, 2005). Esse tipo de pesca engloba
uma prática fortemente influenciada pela estreita relação do homem com a natureza,
incorporando todo o conhecimento tradicional adquirido pelos ribeirinhos e repassado entre gerações.
A pesca comercial, uma das mais difusas na Amazônia, envolve pescadores profissionais e frotas pesqueiras mais complexas, e o pescado é destinado principalmente
à comercialização, seja localmente ou em outras regiões do país (Santos & Santos,
2005). Essa categoria produz em média 200 mil toneladas de pescado a cada ano
(Bayley & Petrere, 1989), embora a estimativa da potencialidade de produção seja
muito maior, até 900 mil toneladas (Bayley & Petrere, 1989; Merona, 1995). Na calha
do sistema Solimões/Amazonas, Almeida (2006) estimou uma renda total anual de
quase 390 milhões de reais. De forma semelhante, a pesca na bacia do rio Madeira
tem grande destaque como atividade cultural, social e econômica. Um dos registros
mais antigos sobre a pesca nessa região remonta ao naturalista alemão Franz Keller,
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apresentou informações descritivas sobre a pesca praticada pelos nativos que habitavam a porção brasileira do rio Madeira. Gravuras de algumas espécies que comumente
serviam de alimento foram publicadas, como o pirarucu (Arapaima gigas), o jaú (Zungaro
zungaro), o tambaqui (Colossoma macropomum), a raia (Potamotrygon motoro) e o
peixe-cachorro (Acestrorhynchus spp.) (Keller, 1974 apud Torrente-Vilara, 2009).
No entanto, foi Michael Goulding quem se tornou um ícone bibliográfico ao
publicar um dos trabalhos mais renomados e expressivos sobre a pesca no rio Madeira,
no final da década de 1970 (Goulding, 1979). A obra reuniu informações valiosas sobre
a tradicional pesca dos bagres (Pimelodidae) na Cachoeira do Teotônio, além da pesca
de outros grupos, como os peixes escamados (Characiformes). Ademais, informações
ecológicas dos diversos grupos explorados pela pesca comercial foram discutidas. Após
o pioneirismo de Goulding, outros trabalhos abrangentes ou mais específicos foram
publicados para a pesca na bacia do rio Madeira em território brasileiro (e.g. Santos,
1986/87; Boischio, 1992; Cardoso & Freitas, 2006, 2007; Doria et al., 2008; Doria &
Lima, 2008; Doria & Queiroz, 2008; Doria et al., 2012; Lima et al., 2012).
A partir de 2000, estudos sobre a ictiofauna e a pesca no rio Madeira ganharam
novo impulso com a iminência da construção de dois grandes aproveitamentos
hidrelétricos: UHEs Santo Antônio e Jirau. Frente à ameaça de alterações ambientais,
sociais e econômicas que empreendimentos dessa categoria podem causar em regiões
ainda pouco conhecidas tanto do ponto de vista biológico como social. Tornou-se,
portanto, inevitável a caracterização prévia dessa área, não apenas do contexto
ambiental, mas também da interface entre o ambiente e o homem, como as tradicionais pescarias exercidas na região.
A construção de uma base de dados socioecológicos permitiu um reconhecimento antecipado de prováveis impactos, de forma a tomar medidas mitigatórias
que pudessem minimizá-los. Dessa forma, estratégias, tanto para conservação dos
recursos naturais como da própria atividade extrativista, podem ser formuladas com
robustez e efetividade.
Nesse sentido, desde 2003, o Laboratório de Ictiologia e Pesca da Universidade
Federal de Rondônia (UNIR) vem trabalhando intensamente na região do rio Madeira. O intuito principal é manter uma base de dados de qualidade que possa servir
como um novo marco histórico mediante a construção dos empreendimentos
hidrelétricos no trecho de corredeiras desse rio. Em parceira com empreendedores e
outras renomadas instituições do país, têm sido realizados estudos sobre a pesca nessa
região. Esses estudos visam contribuir para a continuidade e a sustentabilidade da
atividade pesqueira na bacia após a implantação dos empreendimentos. Isso será
possível por intermédio das informações geradas durante a caracterização e o
monitoramento da pesca junto aos pescadores que residem nas áreas de influência
direta e indireta desses empreendimentos.
As informações apresentadas na presente obra contemplam os estudos realizados na 1ª Etapa do Programa de Conservação da Ictiofauna da Santo Antônio Energia. Essa etapa prévia complementa os dados para caracterização da atividade pesqueira antes do início das obras no rio, permitindo a comparação com as etapas
subsequentes de implantação e operação do AHE Santo Antônio.
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O substancial volume de informações resultantes de um projeto de
monitoramento pesqueiro, realizado entre 2009 e 2011, tem permitido o desenvolvimento de vários trabalhos, como este livro que resume uma parte das informações
levantadas. Como previsto, constitui um novo marco para os estudos pesqueiros na
região. Ao mesmo tempo, as informações geradas poderão ser utilizadas como base
para avaliação das variações que podem ocorrer perante fatores inerentes da atividade
pesqueira ou diante de ações antrópicas.

UMA SINOPSE DA OBRA
O livro foi dividido em oito capítulos, que apresentarão um panorama da pesca
comercial e de subsistência, no estado de Rondônia, desde o rio Guaporé (cidade de
Costa Marques), passando pelas corredeiras do rio Madeira, até as várzeas a jusante
da última corredeira, tendo como limite geográfico a cidade de Humaitá, já no estado do Amazonas.
Este primeiro capítulo oferece um panorama temporal sobre a importância da
pesca na Amazônia, resumindo brevemente o estado da arte do conhecimento dessa
atividade no rio Madeira e do desenvolvimento dos estudos abordados nos capítulos
dessa obra. Ademais, a obra apresenta informações gerais sobre a metodologia adotada
nos estudos da pesca, embora cada capítulo tenha suas particularidades metodológicas
que serão expostas independentemente, sempre que necessário.
O Capítulo 2 visa apresentar ao leitor uma descrição da paisagem do rio Madeira, limitando-se a seu eixo principal. O texto ajuda o leitor a entender o ambiente
numa sequência espacial, desde os campos alagados do Guaporé, passando pelas
corredeiras, até as várzeas do baixo Madeira. Ao mesmo tempo, antecipa sinteticamente o quanto as distintas formas de pesca são um reflexo direto da heterogeneidade
ambiental existente nessa região.
Os capítulos seguintes tratam exclusivamente das práticas pesqueiras. O terceiro
capítulo discorre sobre o panorama geral da pesca no estado de Rondônia, avaliando
a importância global do setor pesqueiro para o estado e para a Amazônia. Na sequência, características da pesca exercidas em algumas localidades do trecho estudado são apresentadas de forma que possibilite ao leitor compreender as diferenças
entre as áreas e como estas influenciam as pescarias locais.

METODOLOGIA UTILIZAD
A
UTILIZADA
A metodologia de coleta e tratamento dos dados utilizados seguui o proposto em
outros estudos realizados na bacia Amazônica (Petrere Jr., 1978; Batista & Petrere Jr.,
2003; Isaac et al., 2004) e as instruções da Coordenação da Estatística Pesqueira do
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA, 2010) para toda a Amazônia. Isso permite que
informações de outras regiões da bacia do Madeira e Amazônica sejam comparáveis.

ÁREA DE ESTUDO
Ao longo do rio Madeira e na porção brasileira do rio Mamoré são reconhecidos seis principais portos de desembarque pesqueiro: Guajará-Mirim, Porto Velho,
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Humaitá, Manicoré, Borba e Nova Olinda do Norte. Dentre estes, Guajará-Mirim e
Porto Velho, localizados no estado de Rondônia, e Humaitá, no estado do Amazonas, foram incluídos como pontos de monitoramento diário da pesca.
Uma rede de estatística pesqueira foi estabelecida ao longo do rio Madeira e
seus afluentes. O objetivo foi abranger as diferentes localidades e capacidades de
aporte pesqueiro, incluindo, além dos grandes polos de desembarques pesqueiros,
também os pequenos portos e comunidades ribeirinhas.
A área de estudo contemplou três grandes áreas, definidas em função das extintas corredeiras do rio Madeira: i) Área Montante (AM), que inclui os municípios de
Guajará-Mirim e o trecho entre Nova Mamoré e Abunã; ii) Área do Trecho de
Corredeiras (ATC), que inclui o trecho entre Mutum Paraná e a Cachoeira do Teotônio,
abrangendo a porção dos reservatórios dos empreendimentos hidrelétricos de Jirau e
Santo Antônio; e iii) Área Jusante (AJ), abrangendo o trecho a jusante da barragem
homônima que substituiu a cachoeira do rio Madeira: Santo Antônio, entre Porto
Velho (área urbana) e Humaitá.
Nessas três áreas foram selecionados 13 portos de desembarque pesqueiro e
comunidades ribeirinhas com tradição pesqueira para o monitoramento diário da
pesca. Algumas comunidades ribeirinhas, formadas por mais de dez pescadores
registrados na Colônia de Pescadores e cujo número foi confirmado pela equipe,
foram selecionadas para implementação do Registro Familiar da Atividade Pesqueira
(RFAP) (Figura 1).
Dessa forma, os pontos amostrais selecionados estão de acordo com a seguinte
configuração:
t

t
t
t

t
t

Porto de desembarque pesqueir
o — AM: Guajará-Mirim, Nova Mamoré e
pesqueiro
Abunã; ATC: Jaci-Paraná; AJ: Porto Velho e Humaitá.
Comunidades ribeirinhas com tradição pesqueira — AM: Iata; A
TC: CachoeiAT
ra do Teotônio/Vila Amazonas; AJ: São Sebastião/Novo Engenho Velho, São
Carlos, Reserva Extrativista (RESEX) do Lago do Cuniã, Nazaré/Boa Vitória e
Calama.
Comunidades ribeirinhas onde a pesca é avaliada por meio do R
egistr
oF
amiRegistr
egistro
Familiar da A
tividade P
esqueira — AM: Iata, Ribeirão, Mutum Paraná e Araras;
Atividade
Pesqueira
ATC: Porto Seguro, Trata Sério, Sítio do Paredão, Cachoeira do Macaco e Dois
Irmãos; AJ: Porto Chuelo, São Miguel, Cujubim, Cujubinzinho, Bom Jardim,
Pau d´Arco, Itacoã, Aliança, Bom Será, Brasileira, Terra Caída, Lago do Cuniã
(quatro pontos: Silva Lopes, Pupunha, Araçá e Neves), Boa Vitória, Curicacas,
Pombal, Ilha de Iracema, Tira Fogo, Santa Catarina, Demarcação, Papagaios,
Paraíso Grande e Lago do Puruzinho.

A Tabela 1 contém a descrição de todos os pontos de desembarque que fizeram parte dos estudos de monitoramento da atividade pesqueira.

Figura 1 Pontos amostrais do monitoramento pesqueiro indicando os portos de desembarque e as
comunidades ribeirinhas onde foi realizado o Registro Familiar da Atividade Pesqueira. Elaboração
do mapa: Hellison Arnaldo da Silva Alves.
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Tabela 1 Portos de desembarque monitorados pelo estudo, com
características das localidades.
Município

Ponto de
desembarque

GuajaráMirim

Guajará-Mirim

GuajaráMirim

Iata

Nova
Mamoré

Nova Mamoré

Porto Velho

Abunã

Porto Velho

Jaci-Paraná

Porto Velho

Cachoeira do
Teotônio

Porto Velho

Porto Velho

Porto Velho

São Sebastião e
Novo Engenho
Velho

Porto Velho

São Carlos

Porto Velho

Nazaré e Boa
Vitória

Porto Velho

Cuniã

Porto Velho

Calama

Humaitá

Humaitá

Característica
Neste município existem três pontos de desembarque de
pescado, sendo dois particulares e um ligado à Colônia. A
localidade está na divisa do Brasil com a Bolívia e recebe pescado
dos dois países.
Distrito pertencente ao município de Guajará-Mirim. No passado
possuía 1.500 habitantes.
Em Nova Mamoré, que tinha cerca de 21.120 habitantes (IBGE,
2007), a Vila Murtinho concentra a maior parte dos pescadores
do município e está localizada às margens do rio Mamoré,
próximo da confluência com o rio Beni (Bolívia).
Localizado a 270 km da sede do município, Abunã possuía
aproximadamente 840 habitantes, e uma parcela desta
população vive da agricultura e pesca de subsistência (IBGE,
2007).
Localizado a 80 km de distância do município de Porto Velho,
Jaci-Paraná tinha aproximadamente 4.703 habitantes (IBGE,
2007). Parte de sua população pesca para a subsistência e
comercialização do excedente, em virtude do fácil acesso aos rios
que cortam a cidade (rio Madeira e rio Jaci-Paraná).
Comunidade ribeirinha que era formada pela Vila Teotônio e
Vila Amazonas, localizadas à beira da extinta Cachoeira, distante
35 km do município de Porto Velho, com cerca de 80 famílias
que vivem principalmente da pesca comercial e da agricultura.
Principal mercado de peixe da região, com desembarque e ponto
de venda localizados principalmente no Flutuante Cai N’água e
no terminal pesqueiro, ambos gerenciados pela Colônia de
Pescadores de Porto Velho Z -1.
As duas comunidades ribeirinhas estão localizadas na frente do
mercado pesqueiro de Porto Velho, na margem esquerda do rio
Madeira. São Sebastião tem 41 famílias e está ao lado da agrovila
de Novo Engenho Velho, que possui 39 famílias.
Localizada a 100 km de Porto Velho, na margem esquerda do rio
Madeira, no entorno da RESEX Cuniã. Possuía aproximadamente
400 famílias que vivem da agricultura de subsistência e da pesca
comercial (Salazar & Storch, 2005).
Nazaré e Boa Vitória estão localizadas na margem direita do rio
Madeira, nas proximidades da RESEX Cuniã. Possuía cerca de 100
famílias que viviam da pesca e principalmente do cultivo da
melancia.
A Reserva Extrativista do Lago do Cuniã está localizada a 130 km
de Porto Velho. Possu ía aproximadamente 100 famílias
distribuídas em quatro núcleos comunitários, sendo que no maior
deles e também com maior número de pescadores, a
comu-nidade Silva Lopes, foi feito o monitoramento da pesca.
Calama está localizada na margem direita do rio Madeira, nas
proximidades da foz do rio Machado. Era habitada por 2.922
pessoas (IBGE, 2007) distribuídas em quatro bairros: São José,
Tancredo Neves, São Francisco e São João.
Localizado a 200 km do município de Porto Velho, possu ía
aproximadamente 50.000 habitantes, dos quais 1.500 eram
trabalhadores associados à colônia de pescadores, principalmente
os que moravam nas comunidades do entorno e que dependiam
exclusivamente da pesca e da agricultura.
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OBTENÇÃO DE DADOS
A caracterização e o monitoramento da pesca na região foram obtidos durante
o período de abril de 2009 a março de 2011, no âmbito do Programa de Conservação da Ictiofauna da UHE Santo Antônio, por meio: (i) do censo dos desembarques,
para a pesca comercial; (ii) da amostragem da produção das famílias em comunidades rurais ou casas isoladas, para o registro da pesca de subsistência; e (iii) do levantamento do conhecimento ecológico tradicional.

(I) PESC
A COMERCIAL
ESCA
1 – CENSO DOS DESEMBARQUES
A coleta de informações foi realizada diariamente por coletores treinados, por
meio da aplicação de questionários, no momento em que os pescadores chegavam
com o pescado capturado. As entrevistas contemplaram as seguintes variáveis: produção total e específica (kg); categorias pesqueiras capturadas; aparelho de pesca;
quantidade de dias de pesca e número de pescadores; nome e/ou tipos de embarcações utilizadas nas pescarias; local, período e habitat de pesca; nome dos mercados
ou locais de desembarque; e custos operacionais com a atividade pesqueira na região.

2 – EMBARC
AÇÕES
MBARCAÇÕES
O cadastramento das embarcações foi realizado de forma a permitir a caracterização da frota pesqueira regional. Esse cadastramento incluiu barco de pescador (censo), canoas a remo e canoas motorizadas (amostragem). O questionário utilizado
para descrição de cada embarcação continha o nome do proprietário e da embarcação, as características físicas, a capacidade de carga, a origem, o ano de fabricação, a
forma de armazenamento e conservação do pescado, o combustível utilizado e a
capacidade do motor.

3 – DADOS PRETÉRITOS
Informações históricas sobre a produção total desembarcada, composição da
captura e esforço pesqueiro empregado ao longo das duas últimas décadas foram
levantadas por intermédio dos registros das Colônias de Pescadores de Guajará-Mirim, Porto Velho e Humaitá.

(II) PESC
A DE SUB
SISTÊNCIA
ESCA
SUBSISTÊNCIA
O registro familiar da atividade pesqueira foi feito por famílias selecionadas em
31 comunidades ao longo do trecho estudado. Esse registro foi realizado diariamente
por um membro de cada família, que anotava as categorias pesqueiras capturadas e a
produção (kg) destinada à venda e ao consumo.

(III) LEV
ANT
AMENTO DO CONHECIMENTO ECOLÓGICO LOC
AL (CEL) DOS PESC
ADORES E
EVANT
ANTAMENTO
OCAL
PESCADORES
SU
AS CONCEPÇÕES SOBRE O AMBIENTE E A PESC
A
SUAS
PESCA

O Conhecimento Ecológico Local dos pescadores do alto e médio rio Madeira
foi levantado como registro complementar ao conhecimento técnico-científico para
permitir o mapeamento dos locais de pesca e a elaboração de cenários.
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A estratégia utilizada na coleta de dados consistiu em visitas às localidades acompanhadas por membros da equipe do LIP/UNIR que possuíam estreito relacionamento profissional com os pescadores e com as entidades locais da classe. Nessas visitas
foram realizadas reuniões com um conjunto de pescadores para apresentação da
metodologia de trabalho. A partir da aprovação do método, foi iniciada a construção
dos mapas mentais da pesca (Kozel, 2001), nos quais eram apontados os ambientes e
as localidades utilizados pelos pescadores locais para a realização da atividade pesqueira (Figura 2).

A partir do registro do CEL foram sistematizadas as informações e construídos os
cenários atuais. Esses mapas (Figura 3) foram digitalizados e redesenhados a fim de
subsidiar a construção de cenários no formato de mapas pictográficos. Recorreu-se ao
uso de signos figurativos simplificados que representam coisas e objetos do meio
envolvente (pictogramas) e facilitam a visualização das situações apresentadas pelos
pescadores (cenários atuais). Todo o material produzido está depositado no Laboratório de Ictiologia e Pesca da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

A construção desses mapas leva os pescadores a refletirem sobre suas ações e
atitudes, analisando seu espaço enquanto lugar de vivência. Desse modo, serviram de
base para a construção de cenários e espacialização de informações importantes no
contexto da pesca do trecho estudado. Além disso, por se configurar como uma
metodologia de caráter eminentemente participativo, propicia o envolvimento dos
pescadores locais na construção do conhecimento e discussão de cenários e pode ser
usada posteriormente para propor estratégias importantes para a conservação das
espécies e manutenção da atividade pesqueira local.

Figura 3

Imagem digitalizada do mapa mental da pesca na localidade de São Carlos.

(IV) APRESENT
AÇÃO DOS RESUL
TADOS DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA
PRESENTAÇÃO
RESULT
ATIVID
ADE PESQUEIRA NAS COMUNID
ADES MONITORAD
AS
TIVIDADE
COMUNIDADES
MONITORADAS

Figura 2 Reunião com pescadores para a construção de mapas mentais
da pesca na Cachoeira do Teotônio. Foto: Acervo LIP, 2011.
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Os dados obtidos e os resultados das análises foram sistematizados de forma
simplificada e apresentados aos pescadores em reuniões anuais das Colônias de Pescadores ou em reuniões específicas para o tema. Cabe ressaltar que as devolutivas ao
público-alvo constituíram, também, um momento de consolidação do diagnóstico
da pesca. Empregaram-se metodologias participativas que promoveram a construção
conjunta dos resultados, realizadas conjuntamente com os atores, seus representantes
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legais, representantes da equipe técnica, coordenação e representantes da Santo Antônio Energia (Figura 4).

t

treze coletores de dados, filhos ou parentes de pescadores em cada localidade (Figura 5);

t

cinquenta e cinco famílias ribeirinhas, que participaram do Registro Familiar
da atividade pesqueira;

t

equipe técnica e logística da Santo Antônio Energia (SAE).

Além destes, o apoio de colaboradores locais foi imprescindível para o alcance
dos resultados aqui apresentados, como as Colônias de Pescadores, o Ministério da
Pesca e Aquicultura (MPA) e os pescadores locais que participaram de todas as etapas
da pesquisa.

Figura 4 Reunião de apresentação dos resultados da atividade pesqueira em São Carlos.
Foto: Maria Alice L. Lima, 2010.

EQUIPE DE TRABALHO E COL
AB
ORADORES
COLAB
ABORADORES
Este trabalho contou com a participação da equipe formada por:
t

t

seis pesquisadores do Instituto de Estudo e Pesquisa Agroambientais Organizações Sustentáveis (IEPAGRO), todos colaboradores do Laboratório de
Ictiologia e Pesca/Departamento de Biologia/NCT – Universidade Federal de
Rondônia;
três consultores técnicos das instituições: Universidade Federal do Amazonas
(UFAM); Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); e Universidade Estadual do Amazonas (UEA);
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Figura 5 Coletores de dados e equipe técnica do Laboratório de Ictiologia e Pesca da UNIR.
Foto: Luiz Machado, 2012.
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CAPÍTULO 2
ADE AMBIENT
AL NA
ETEROGENEIDADE
AMBIENTAL
HETEROGENEID
PORÇÃO BRASILEIRA DA BACIA DO RIO

MADEIRA: UMA INTRODUÇÃO PARA
A
PRÁTICA
ENTENDER SEU PAPEL NA PRÁTIC
PESQUEIRA DA REGIÃO
oz
Queiroz
Luiz Jardim de Queir
Gislene T
orrenteVilara
Torrenteorrente-V

INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica da Amazônia tem extensão continental e é constituída por
uma área de quase sete milhões de km2. Essa imensa área geográfica é representada
principalmente pelo rio Amazonas, coletor final de 13 bacias que, por sua vez, são
formadas por incontáveis rios e pequenos igarapés em uma complexa rede hidrográfica
(Santos & Ferreira, 1999). Um dos principais afluentes do Amazonas é o rio Madeira,
nome dado pelo governador Jorge Teixeira no século XIX ao se constatar a grande
quantidade de madeira, principalmente na forma de troncos, que descia pelo leito do
rio (Figura 1). De fato, as estimativas sugerem que, em média, cerca de dez mil toneladas de troncos são naturalmente derrubadas da margem do rio e carreadas todos os
anos por suas águas brancas (Furnas, com. pess.), fornecendo um indicativo da força
e do poder erosivo do fluxo de água do rio Madeira.
O rio Madeira, levando em consideração o território transnacional, desde as
nascentes até a foz, é o maior rio amazônico em volume de água. Com aproximadamente 1.370.000 km2 de área total, sua área de drenagem representa mais de 20%
de toda a bacia amazônica, estendendo-se por três países, com 51% de sua área no
Brasil, 42% na Bolívia e 7% no Peru (Goulding et al., 2003). A denominação “Madeira” se dá apenas em território brasileiro, após o encontro dos rios Beni e Mamoré,
no município de Nova Mamoré, estado de Rondônia. As nascentes do Beni e Mamoré
estão localizadas nos altiplanos andinos, sendo, portanto, ambos de águas brancas. O
rio Mamoré, antes de sua confluência com o Beni, próximo à cidade de GuajaráMirim, encontra-se com outro importante rio, o Guaporé. Este, ao contrário do
Mamoré e Beni, apresenta águas claras, uma vez que suas cabeceiras se localizam no
terreno antigo do Escudo Brasileiro, mais precisamente na Serra dos Parecis, estado
do Mato Grosso.
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Figura 1 Troncos sendo carreados pelo rio Madeira na Cachoeira do Teotônio. A imensa quantidade de madeira que viaja por esse rio todos os anos foi a responsável por sua denominação em território brasileiro.
Foto: Tiago Pires, 2009, retirada de Queiroz et al. (2013).
.

A drenagem da bacia do rio Madeira configura-se como a única a ocupar os três
principais tipos de paisagens geomorfológicas da América do Sul: os Andes
Andes, onde
estão localizadas as cabeceiras de seus principais formadores, representados pelos rios
Beni e Mamoré, de origem geológica recente e que contribui com grande quantidade
o, geologicamente muito antigo, formado pelo terrede sedimento; o Escudo Brasileir
Brasileiro
no cristalino com baixa contribuição sedimentológica, onde nasce o rio Guaporé; e
finalmente, em território rondoniense, principalmente na porção mais a jusante do
rio, próximo à sua foz, o leito do Madeira passa a fluir por terras mais baixas da
planície sedimentar amazônica. Nessa área, os efeitos do ciclo hidrológico, representados pelas fases anuais de enchente e cheia, fazem com que o nível do rio atinja e
ultrapasse os limites da calha, alagando com maior efetividade a faixa lateral de terras
nas margens, denominada de “planície inundável”.
A contribuição dos Andes é fundamental para interpretar algumas características
do rio Madeira, de maneira especial no que diz respeito à cor da água. Uma grande
quantidade de sedimento andino é carreada ao longo do percurso dos rios formadores da bacia. Isso explica o fato de ser um rio de águas brancas, semelhantemente ao
café com leite (Figura 2).
A quantidade de sedimento em suspensão pode variar de cerca de 200 mil a 4
milhões de toneladas por dia. Para se ter uma ideia de tamanha representatividade, o

Figura 2 Cachoeira do Teotônio e a cor café com leite das turvas águas do rio Madeira. Foto: Taís Melo, 2010.
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rio Negro, por exemplo, carreia uma quantidade muito baixa de sólidos em suspensão, cuja média pode ser de menos de 10 mil toneladas diárias (Meade et al., 1985).

HETEROGENEID
ADE NA BACIA DO RIO MADEIRA
ETEROGENEIDADE
OS CAMPOS AL
AGADOS DO GUAPORÉ-MAMORÉ
ALAGADOS
A bacia do rio Madeira, em território brasileiro, mostra-se altamente heterogênea,
mesmo considerando apenas o eixo principal do rio, com diferenças bruscas da paisagem
(Torrente-Vilara et al., 2008, 2011). Na porção do Guaporé e Mamoré (Figuras 3-5), entre
os municípios de Costa Marques, Pimenteiras e Nova Mamoré, encontra-se o chaco
boliviano, com extensos campos inundáveis e formações aluviais, entremeados por grandes lagos (Maldonado & Goitia, 2012). Os rios presentes nessa área da bacia alternam
entre trechos fortemente sinuosos (com muitos meandros) e retilíneos (Souza-Filho et al.,
1999), de acordo com a proximidade das corredeiras. Uma vez em território brasileiro,
alguns afluentes, como os rios Cautário, Pacaás Novos e Sotério, destacam-se pelo porte
e representatividade na bacia. Ademais, essa região concentra mais de 20% de todas as
áreas protegidas do estado de Rondônia, incluindo terras indígenas (Fernandes & Guimarães, 2002), que podem ter papel crucial para a preservação de espécies de peixes, até
mesmo aquelas importantes à pesca comercial (Ikeziri et al., 2007).

Figura 3 Rio Guaporé. Foto: Marina Fonseca, 2011.
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O rio Guaporé, em especial, exerce um papel social e econômico importante na
região. Nessa área, localiza-se um dos maiores polos pesqueiros do estado, cuja média de produção é de 350 toneladas/ano (Doria et al., 2008), embora a maior cidade
do entorno, Costa Marques, seja relativamente modesta em termos de número de
habitantes (menos de 15 mil). Além disso, por ser grande parte do ano navegável, o
Guaporé foi, ao longo do século XX, uma das principais vias de ligação entre o Norte
e o Centro-Sul do país, pois conecta os estados de Rondônia e Mato Grosso.
Atualmente, embora em menor intensidade, essa hidrovia é utilizada por embarcações de médio porte, funcionando ainda como meios de transporte e comunicação
entre as duas regiões do país.

AS CORREDEIRAS DO RIO MADEIRA

Figura 4 Rio Guaporé. Foto: Diego Sousa, 2010.

O rio Madeira é um dos poucos rios de águas brancas que dispõe de extenso
trecho de corredeiras ao longo de seu percurso (Figura 6). Contudo, o conjunto mais
importante de corredeiras foi inundado por empreendimentos hidroelétricos entre
os anos de 2011 e 2012 (Figura 7). As primeiras corredeiras surgem próximas à cidade
de Cochabamba, na Bolívia, a 3.300 km da confluência do Madeira com o rio Amazonas. No entanto, era um trecho de 293 km em território brasileiro onde estavam
concentradas 18 corredeiras, sendo as duas últimas, Teotônio e Santo Antônio, imediatamente a montante da cidade de Porto Velho, consideradas históricas do ponto de
vista da navegação (Cella-Ribeiro et al., 2013).
O início do trecho de corredeiras do rio Madeira traça limites entre os territórios
boliviano e brasileiro, no encontro dos rios Mamoré-Guaporé e Beni, caracterizado
como uma zona transicional entre o Cerrado, o Chaco da Bolívia e a Amazônia. O leito
do rio torna-se extremamente túrbido e caudaloso, com canal fortemente encaixado
no leito e praticamente retilíneo, permanecendo com essa característica pelo menos até
a última corredeira, Santo Antônio, inundada pela construção da Usina Hidrelétrica de
Santo Antônio. A literatura aponta que essa região de corredeiras consistia numa importante divisão biogeográfica para muitos grupos biológicos, como anfíbios (Simões
et al., 2010, 2012), répteis (Hrbek et al., 2008), mamíferos aquáticos (Banguera-Hinestroza
et al., 2002, mas veja Hrbek et al., 2014) e principalmente peixes (Hubert & Renno,
2006; Farias et al., 2010; Torrente-Vilara et al., 2011).
Os tributários que deságuam no trecho de corredeiras do rio Madeira possuem
características químicas e dinâmica hidrológica semelhantes a igarapés de terra-firme,
embora suas desembocaduras sejam influenciadas pela dinâmica sazonal durante a
cheia. Porém, a altitude e a declividade do terreno do trecho de corredeiras impedem
que os afluentes do trecho apresentem uma área alagável característica das várzeas
amazônicas, limitando, por exemplo, a manutenção de macrófitas aquáticas, mesmo
nos períodos de cheias intensas (Torrente-Vilara et al., 2008). Duas únicas exceções
merecem destaque: o rio Abunã, único afluente de grande porte da margem esquerda, localizado a montante da Cachoeira Jirau, que, por cruzar aflorações do escudo
brasileiro, apresenta uma cachoeira próxima à foz de seu percurso (Figura 8); e o rio
Jaciparaná (Figura 9), o maior tributário do trecho encachoeirado, entre as cachoeiras Jirau e Teotônio, na margem direita.

Figura 5 Rio Mamoré. Foto: Marina Fonseca, 2011.
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Figura 6 Corredeiras no rio Madeira em território brasileiro. A maior parte das corredeiras do rio Madeira encontra-se
atualmente inundada em função da construção de empreendimentos hidrelétricos nas cachoeiras de Santo Antônio e Caldeirão do Inferno (ver Figura 7).

Figura 7 Posição das corredeiras e área de alagamento das duas barragens recentemente construídas nas
corredeiras de Santo Antônio e Caldeirão do Inferno.

Figura 8 Cachoeira do rio Abunã. Foto: Gislene Torrente-Vilara, 2004; retirada de Queiroz et al. (2013).

Figura 9 Rio Jaciparaná próximo à confluência com o rio Madeira. Foto: Taís Melo, 2010.

Dentre as corredeiras existentes entre os municípios de Guajará-Mirim e Porto Velho, três delas se
destacavam: Jirau, Teotônio e Santo Antônio (Cella-Ribeiro et al., 2013), seja pelo ponto de visto geográfico ou biológico, seja pelo econômico ou social. De forma geral, todo o trecho não apresentava condições favoráveis à navegação, em especial para grandes embarcações. Para as voadeiras, como são regionalmente conhecidas as pequenas embarcações de alumínio, a navegação era comumente realizada por
pescadores e barqueiros profissionais e servia como base de transporte e pesca nesse trecho. Jirau e
Teotônio eram as únicas corredeiras tecnicamente intransponíveis a qualquer embarcação. Por esse motivo, eram geralmente tratadas pela literatura e pela população local como cachoeiras.
Sob uma perspectiva biológica, como mencionado anteriormente, essas corredeiras se constituíam
em importantes barreiras biogeográficas para espécies semiaquáticas e aquáticas, principalmente peixes,
influenciando fortemente os padrões de distribuição, ecologia e biologia das espécies. Muitos peixes
considerados migradores dependiam da força da correnteza para desencadear seus processos fisiológicos
para a reprodução durante os movimentos migratórios. A alta turbidez do rio Madeira, especificamente
no trecho de corredeiras, tinha ainda outro importante papel, a reprodução dos peixes. Os altos valores
de velocidade da água e concentração de oxigênio favoreciam os processos de desova: contribuíam para
carrear, pela correnteza, ovos e indivíduos recém-eclodidos para a jusante do rio, em locais adequados ao
refúgio, alimentação e crescimento de juvenis.

movimentos principalmente de branquinhas, sardinhas, curimatãs e jatuaranas durante movimentos reprodutivos (Goulding, 1979).
O trecho baixo do Madeira é marcado ainda pela presença de alguns lagos de
várzea, formados por raros aprisionamentos de afluentes e meandros abandonados,
tendo em vista a retilinearidade do curso do rio. Destacam-se o Puruzinho (Figura 10)
e o lago Três Casas, que abastecem ainda o mercado pesqueiro da cidade de Humaitá
(estado do Amazonas), e o lago Sampaio, localizado muito próximo à foz do rio
Madeira, no município de Nova Olinda do Norte. No estado de Rondônia, o lago
do Cuniã (Figuras 11 e 12), com quase 56 mil hectares de área, é um dos mais importantes. Ele está inserido em uma reserva extrativista que recebe o mesmo nome do
lago e cuja criação objetivou a exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais. A região é caracterizada pela alta diversidade de peixes que mantém
as atividades pesqueiras. No entanto, é a pesca do pirarucu uma das práticas de
subsistência mais comuns da comunidade tradicional que vive no entorno (Queiroz
et al., 2013).

O canal encaixado e perigoso para a navegação, a pouca floresta inundável e a escassez de proteína
animal aquática e terrestre ao longo do trecho de corredeiras dificultaram, historicamente, a ocupação
humana nessa porção do rio (Torrente-Vilara et al., 2013). Porém, as características dessa região contribuíram para que as poucas comunidades que ali se fixaram desenvolvessem adaptações e moldassem a arte
da pesca para obter sucesso nas pescarias. De fato, as tradicionais pescarias nas várzeas da Amazônia
tinham eficiência limitada no trecho de corredeiras. Isso fez com que a atividade se tornasse extremamente específica tanto no que se refere à temporalidade na abundância das espécies quanto aos apetrechos de
pesca utilizados para o sucesso das capturas. Nesse sentido, a Cachoeira do Teotônio, em especial, tinha
ainda um papel histórico sobre a economia local. A pescaria comercial e a de subsistência eram ali práticas
tradicionais arraigadas na comunidade do entorno, que dependia, em muitos casos, exclusivamente dessa
atividade para a sobrevivência (Sant’anna et al., neste volume). Destacava-se a pesca dos grandes bagres,
como a dourada, o filhote e o barba-chata, que, durante a migração, eram capturados pelos pescadores.
Essa pesca foi pioneiramente retratada por Michael Goulding no final da década de 1970.

AS VÁRZEAS DO BAIX
O RIO MADEIRA
BAIXO
Imediatamente a jusante de Porto Velho, após a última corredeira que hoje está representada pelo
barramento artificial homônimo, Santo Antônio, o rio Madeira comporta planícies alagáveis conhecidas
como as várzeas do rio Madeira. Esse trecho é caracterizado pela menor velocidade da água, permitindo
a decantação do material em suspensão e a entrada de luz na coluna d’água. Ademais, esse é o único
trecho atualmente utilizado por grandes embarcações que rotineiramente fazem o trajeto Porto Velho–
Manaus. Portanto, representa um papel importante na economia da região Norte, visto ser um dos
principais meios de transporte utilizados para escoar a produção no sentido Sul–Norte do país.
As várzeas do rio Madeira abrigam os maiores afluentes da bacia, todos localizados na margem
direita do seu leito. Ao longo do ano, observa-se que as pescarias têm por alvo os grandes cardumes
monoespecíficos, principalmente aqueles compostos por espécies de médio porte. São principalmente
capturados nas confluências dos importantes afluentes do rio Madeira, como o Candeias, Jamari, Machado, Manicoré e Aripuanã, onde pescadores profissionais se aproveitam da vulnerabilidade e dos intensos

– 26 –

Figura 10 Lago Puruzinho. Foto: Dayanna Ayalla, 2010.
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VARIAÇÃO DO NÍVEL DO RIO MADEIRA
A grande extensão do rio Madeira, com influências mútuas do regime de chuvas
e do degelo dos Andes, marca o padrão hidrológico unimodal da porção sudeste da
Amazônia (Marengo et al., 2004, 2005; Tomasella et al., 2010). De maneira geral, os
períodos hidrológicos no Madeira se antecedem em três meses em relação ao que é
observado na Amazônia central. A cheia do rio Madeira ocorre em março, enquanto
na região da Amazônia central se dá em junho. Esse descompasso na dinâmica
hidrológica dos rios Amazonas e Madeira cria um fenômeno muito particular, que é
conhecido na região como “enchente de cima” e “enchente de baixo”. A primeira é
provocada pelo degelo que ocorre mais ao sul da Cordilheira dos Andes, ao passo
que a “enchente de baixo” é consequência do ciclo de cheia diferenciado do Solimões/
Amazonas, regulada pelas cabeceiras do Solimões e região andina mais ao norte das
cordilheiras.

Figura 11 Vista aérea do lago do Cuniã. Arquivo do Laboratório de Ictiologia e
Pesca/UNIR e Santo Antônio Energia, 2012.

Na região de Porto Velho, conforme estação de coleta de dados hidrológicos
nessa cidade, o nível do rio Madeira começa a descer lentamente em abril e maio
(Figura 13), até atingir o nível mínimo no mês de setembro (vazante/seca). Nesse
momento, são expostos extensos bancos de areia ao longo do curso do rio e imensos
barrancos. Ademais, a maioria dos afluentes de pequeno porte apresenta sua confluência com o rio Madeira quase totalmente bloqueada pelo baixo volume de água,
dificultando a navegação. Após esse período, o degelo ocorrente nos Andes faz com
que o nível do rio volte a subir a partir de novembro (início da enchente). A partir de
então, praticamente todas as praias e extensos bancos de areias formados ao longo
do canal principal começavam a ser afogados, e são exibidos os primeiros sinais de
uma discreta várzea, concentrada a jusante das corredeiras. O nível máximo era atingido geralmente entre março e abril (cheia), quando as poucas várzeas existentes
estão totalmente formadas e todas as praias ficam cobertas pela água.
Assim como em toda a Amazônia, a variação hidrológica do Madeira é previsível e rege o sistema (Junk et al., 1989). Todos os organismos biológicos sofreram forte
adaptação a essa sazonalidade resultante do regime do pulso de inundação. Tais adaptações são cruciais para a economia energética, o incremento de taxas de sobrevivências e perpetuação das espécies na região. As comunidades humanas que se instalaram
ao longo das margens do rio Madeira, de forma análoga, aprenderam a ajustar suas
práticas de subsistência à heterogeneidade da paisagem desse complexo rio. Sob uma
perspectiva histórica, a “adaptação” dos pescadores garantiu a maior eficiência na
atividade pesqueira desde as corredeiras até as várzeas. Desse modo, é impossível
acenar para um desenvolvimento sustentável local desobrigado de conservar a
heterogeneidade do Madeira e sem minimizar as consequências advindas das interferências antrópicas no ambiente. Quantificar e qualificar a perda dessa estreita relação
do ambiente com as práticas extrativistas humanas, especialmente a pesca, podem ser
cruciais para que medidas sustentáveis sejam avaliadas e efetivamente colocadas em
prática.

– de
28sua– margem. Foto: Gabriela Guterres, 2011.
Figura 12 Lago do Cuniã visto
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INTRODUÇÃO
Em função de sua grande disponibilidade, o peixe se tornou o principal alimento na região amazônica, e a pesca, uma das atividades de maior expressão social e
econômica (Petrere, 1978; Cerdeira et al., 1997; Batista & Petrere, 2003; Barthem &
Goulding, 2007). Estima-se que, na bacia Amazônica, a atividade pesqueira envolva
cerca de 368.000 pescadores e dezenas de milhares de embarcações, que são responsáveis por uma produção anual estimada de 166.477 toneladas de pescado (MPA,
2010).
A pesca na bacia do rio Madeira contribui com aproximadamente 4% da produção de pescado na Amazônia (Barthem & Goulding, 2007). Apesar de sua pequena
parcela de contribuição, a pesca no rio Madeira representa grande importância social
e econômica para região, como destacado por diversos autores desde a década de
1970 (Goulding, 1979; Santos, 1986/1987; Boschio, 1992; Cardoso & Freitas, 2007;
Lauzanne et al., 1990).
O rio Madeira é o principal tributário do rio Amazonas em área, vazão e transporte de sedimentos (Latrubesse et al., 2005). Em sua extensão transnacional envolve
o Brasil e a Bolívia, sendo seus principais afluentes os rios Beni (Bolívia) e Mamoré
(Brasil) (Goulding, 1979). Na parte brasileira, ao longo dos rios Mamoré e Madeira,
são reconhecidos seis grandes portos de desembarque pesqueiro: Guajará-Mirim, Porto
Velho, Humaitá, Manicoré, Borba e Nova Olinda do Norte (IBAMA, 2006; Santos,
1986/87; Doria et al., 2012).
A atividade pesqueira desenvolvida na região pode ser caracterizada como pesca artesanal de pequena escala. Isso se dá em função do uso isolado ou simultâneo de
aparelhos de pesca simples em viagens geralmente de curta duração, rendimento
pesqueiro relativamente baixo e pela multiespecificidade das pescarias.
Ao longo do eixo estudado do rio Madeira, geomorfologicamente, é possível
identificar três grandes áreas relacionadas principalmente às presenças das várzeas e
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das corredeiras: a área a montante das corredeiras, o trecho de corredeiras e a área a
jusante (Queiroz & Torrente-Vilara, neste volume). O trecho de corredeiras é menor
em extensão que os demais e apresenta limitações à navegabilidade, determinando o
tipo de pesca praticada e embarcações utilizadas, bem como a produção e espécies
capturadas. Por outro lado, os trechos a jusante e a montante apresentam maior
extensão fluvial para navegabilidade e permite o uso de diferentes tipos de embarcações e de maior porte. A área a jusante tem ainda um diferencial no tocante à proximidade com os principais mercados, o que facilita a comercialização e estimula a
produção.
As diferenças entre as áreas são determinantes nas características da pesca exercida
em cada uma delas. Portanto, o presente capítulo traz a descrição dessas características gerais por áreas, enquanto nos demais capítulos serão abordadas características
distintivas de determinadas comunidades, visando à melhor compreensão entre essas
especificidades.

A

Na área a jusante do trecho de corredeiras, estão localizados os maiores mercados de desembarque pesqueiro desse trecho, o mercado de Porto Velho (RO),
gerenciado pela Colônia Z-1, e o mercado de Humaitá (AM), gerenciado pela Colônia Z-31. Por sua vez, na área a montante está o mercado de Guajará-Mirim (Figura 1).
A produção pesqueira anual de Porto Velho, registrada pela Colônia de Pescadores Z-1 entre os anos de 1990 e 2007, apresentou variações de 491 a 1.487 t, com
média de 619 t ano-1 (± 206,7). O pescado total desembarcado em Porto Velho, no
flutuante Cai N’água, tem origem principalmente de localidades próximas, tanto a
jusante quanto a montante do trecho de corredeiras, além de áreas mais distantes,
como Lábrea e Humaitá. O mercado de Guajará-Mirim é o segundo mais importante
do estado de Rondônia e apresentou, no período de 2004 a 2011, produção média
de 245 t ano-1 (± 66,7). Esse pescado é oriundo principalmente dos rios e afluentes
do Mamoré e Guaporé. Já o mercado de Humaitá, nos anos de 2001 a 2011, apresentou produção média de 317,7 t ano-1 (± 116,58), oriunda de pescarias realizadas
principalmente na porção baixa do rio Madeira (Figura 2).

B

Apesar das variações anuais observadas, os valores de produção pesqueira demonstraram que a pesca estava estabilizada, antes da implantação das hidrelétricas.
Essas variações podem estar relacionadas a fatores ambientais, ao comportamento
ecológico das espécies, às variações no esforço de pesca (Goulding, 1979; Santos,
1986/87; Batista & Petrere Jr, 2003; Barthem & Goulding, 2007), ao aumento da
fiscalização ou, até mesmo, à ausência de parte dos registros.
Os pescadores locais eventualmente mencionaram que a principal justificativa
para as oscilações apresentadas na produção pesqueira foi a influência do pulso de
inundação na região, também observado em outras áreas da Amazônia. Para eles, os
anos em que se observam as menores cotas do nível hidrológico se refletem na baixa
captura nos anos subsequentes, enquanto “cheias” intensas precederam um aumento
na produção comercial. No caso do mercado pesqueiro de Porto Velho, observações
pessoais nos permitem acrescentar que essas variações podem estar relacionadas às
variações acentuadas no número de pescadores e à redução no número de barcos–
pescador presentes na frota pesqueira na região na ultima década.
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C
Figura 1

Mercados pesqueiros de Porto Velho (A), Guajará-Mirim (B) e Humaitá (C).
Fotos: B – Haissa Melo, 2009, e A e C – Suelen Brasil, 2013.
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A produção pesqueira baseou-se principalmente em espécies migradoras, cujas
migrações para fins reprodutivos, tróficos ou de dispersão são fortemente influenciadas pelo nível do rio (Goulding, 1979; Santos, 1986/87; Batista & Petrere Jr, 2003;
Carvalho & Fabré, 2006; Barthem & Goulding, 2007). De fato, os pescadores se
aproveitam dessa situação ecológica para aumentar seu rendimento pesqueiro. Vários autores (e.g. Merona & Gascuel, 1993; Batista & Petrere Jr, 2003; Isaac et al.,
2004; Cardoso & Freitas, 2006), inclusive para casos específicos no rio Madeira
(Doria & Lima, 2008; Doria & Queiroz, 2008; Lima et al., 2012), têm confirmado
que a intensidade de captura nos rios e igapós é maior durante os períodos migratórios dos peixes e durante a estação da vazante–seca. A explicação para esse aumento de captura reside, sobretudo, na concentração dos peixes nos poucos compartimentos aquáticos disponíveis durante o período, aumentando, assim, sua densidade natural e, logicamente, o grau de vulnerabilidade dos peixes e de
capturabilidade dos aparelhos.

Figura 2 Produção anual em toneladas de pescado desembarcado no pesqueiro do município de:
Porto Velho, no período de 1990 a 2007 (Fonte: Colônia de Pescadores Z-1); Guajará-Mirim,
de 2004 a 2008 e 2011; e Humaitá, nos anos de 2001 a 2010; e a média anual do nível hidrológico.

Nos últimos vinte anos houve variação na composição específica e na abundância das espécies desembarcadas em Porto Velho (Figura 4). Dentre as 70 espécies e/ou
categorias de espécies comercializadas no mercado, mereceram destaque, em ordem
de importância: curimatã (Prochilodus nigricans), pacus (Myleus spp.; Mylossoma
spp.), dourada ( Brachyplatystoma rousseauxii ), filhote ( Brachyplatystoma
filamentosum), jaraquis (Semaprochilodus spp.), jatuarana (Brycon amazonicus), sardinhas (Triportheus spp.), tambaqui (Colossoma macropomum), branquinhas (especialmente Potamorhina spp. e Psectrogaster spp. e outros Curimatidae), surubim
(Pseudoplatystoma tigrinum), pintado (Pseudoplatystoma punctifer) e piaus (Leporinus
spp. e Schyzodon spp.) (Figura 3).
Dentre as 34 espécies e/ou categorias de espécies comercializadas no mercado
pesqueiro de Guajará-Mirim, nos anos de 2003 a 2008, se destacaram a curimatã (P.
nigricans), tucunaré-açú (Cichla pleiozona), pirarucu (Arapaima gigas), filhote (B.
filamentosum) e surubim (P. tigrinum) (Figura 5). Em Humaitá, as espécies que se
destacaram entre 2004 e 2008 foram jaraquis (Semaprochilodus spp.), curimatã (P.
nigricans), branquinhas (especialmente Potamorhina spp. e Psectrogaster spp. e outros Curimatidae), pacus (Mylossoma spp.) e jatuarana (B. amazonicus) (Figura 6).
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Figura 3 Exemplares de algumas espécies desembarcadas no mercado
Cai N´água em Porto Velho. Foto: Suelen Brasil, 2013.
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Anos

Figura 4 Produção relativa das dez principais espécies comerciais desembarcadas em
Porto Velho, no período de 1990 a 2007. Fonte: Colônia de Pescadores Z-1.

Figura 6 Produção relativa das dez principais espécies comerciais desembarcadas em Humaitá, no período de 2001 a
2010. Fonte: Colônia de Pescadores Z-31.

O NÚMERO DE PESC
ADORES E A FROT
A PESQUEIRA
PESCADORES
FROTA
O número de pescadores registrados nas colônias de pesca na região da bacia do
Madeira em 2009 era de 2.239 para a Colônia Z-1, que abrange o município de Porto
Velho e distritos como Jaci-Paraná, Abunã, Fortaleza do Abunã e Cachoeira do
Teotônio; para a Colônia Z-2, que incluía, na época, as áreas dos municípios de GuajaráMirim e Nova Mamoré, os registros indicavam 461 pescadores; e na Colônia Z-31,
representada por Humaitá, eram 1.607 pescadores filiados.
Considerando somente as localidades inseridas na área de monitoramento pesqueiro, foram registrados 1.202 pescadores atuantes no estado de Rondônia e 474
em Humaitá (Amazonas). Pode-se observar também uma diferença marcante no número de pescadores entre as áreas amostrais avaliadas. O maior número esteve concentrado na área a jusante, 932 pescadores, representando 55,6% dos registros, enquanto na área do trecho de corredeiras foram registrados 347 (22,4% dos registros)
pescadores, e a montante, 397 pescadores (22%).

Figura 5 Produção relativa das dez principais espécies comerciais desembarcadas em Guajará-Mirim,
no período de 2003 a 2008. Fonte: Colônia de Pescadores Z-2.
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A frota pesqueira registrada foi composta por 108 barcos de pequeno porte,
1.547 canoas motorizadas e 201 pequenas canoas não motorizadas (Tabela 1 e Figura
7). Assim como o número de pescadores, a quantidade e o tipo de embarcações
também foram diferenciados no trecho estudado, em que 63% se concentram na
área a jusante. Essa diferença, como antecipado acima, está diretamente relacionada
à geomorfologia da área (Queiroz & Torrente-Vilara, neste volume). O trecho
encachoeirado, por exemplo, não oferece condições de navegabilidade de barcos de
grande porte, explicando a ausência dos mesmos. O trecho a jusante, por sua vez,
apresenta maior extensão fluvial para navegabilidade, justificando o maior número
de comunidades ribeirinhas e de embarcações de todos os tipos.
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As canoas com propulsão a remo, ou seja, não motorizadas, e as canoas motorizadas são embarcações de madeira e sem casaria, utilizadas para a pesca e para o
transporte de pescado. As canoas não motorizadas são menores em comprimento e
capacidade de armazenamento que as canoas motorizadas. Os barcos pescadores,
por sua vez, são embarcações motorizadas com maiores tamanhos e capacidade de
armazenamento (Tabela 1). Esses, normalmente, levam equipe de três a quatro pescadores e canoas acopladas e são utilizados como base logística durante os dias de
pescaria e como local para conservação e transporte da produção até a cidade. Nos
barcos pescadores e nas canoas motorizadas, o gelo é a principal forma de conservação do pescado; nas canoas não motorizadas, por outro lado, não é comum o uso
desse ou outro método de conservação. Além das embarcações registradas durante o
estudo, os barcos de transporte de passageiros e carga, conhecidos na região como
“barcos-recreio”, também transportaram caixas de isopor com pescado enviado pelas

comunidades ribeirinhas até os portos de desembarques maiores, como Porto Velho,
Humaitá e Guajará-Mirim.
Tabela 1 Tipos de embarcações que atuam na região de estudo por área amostral e características estruturais, como comprimento médio (C) em metros, potência média (P) em Hp e
capacidade de armazenamento média (CA) em kg. Valores de desvio-padrão (±) são
apresentados entre parênteses.
Montante

Trecho de
corredeiras

Jusante

N

N

N

C

P

CA

Barco pescador

59

*

49

9,3 (± 2,3)

13,7 (± 10,9)

5.600 (± 6,222)

Canoa motorizada

249

226

1072

5,8 (± 1,4)

8,6(± 8,3)

230 (± 143)

Canoa não motorizada

44

21

136

5,8 (± 1,4)

*

237(± 140)

Média geral de todo trecho

Figura 7 Barco pescador e canoa motorizada utilizados para a pesca no trecho estudado. Foto: Maria Alice L. Lima, 2010.
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A CAPTURA E O ESFORÇO PESQUEIRO
Ao longo dos dois anos de estudo, foram registrados 12.265 desembarques em
toda a área amostral e captura total de 1.198 toneladas. Os esforços empregados,
quanto ao número de pescadores e de embarcações nas diferentes localidades ou
áreas amostrais, influenciaram diretamente os resultados da captura total. A produção foi numericamente maior na área a jusante, onde também foi registrado maior
número de desembarques, dias de pesca e pescadores (Tabela 2). Contudo, os maiores valores de captura por esforço (CPUE, ou seja, a quantidade em quilos que cada
pescador captura por dia de pescaria) foram registrados no trecho de corredeira. Esse
valor reflete, em especial, o sucesso das pescarias na área da extinta Cachoeira do
Teotônio, que apresentavam esforço concentrado em determinados períodos e nos
grandes bagres migradores (Siluriformes, Pimelodidae).

Tabela 2 Número de pescadores, no de dias de pesca, produção total (t), no de
desembarques, média de captura por unidade de esforço (CPUE: kg/pescador*dia)
nas áreas de estudo, entre abril de 2009 e março de 2011.

Montante

Trecho de
corredeiras

Jusante

397

347

932

Nº de dias de pesca

10.428

7.035

13.795

Nº de desembarques

2.581

3.090

6.594

Produção total (t)

399

231

568

CPUE (kg/pescador*dia)

20

39

25

Nº de pescadores registrados no estudo

O número de dias de pesca de uma expedição pode variar de acordo com a
embarcação ou com as condições do local de pesca. Os pescadores com canoas motorizadas e não motorizadas realizaram viagens curtas, entre 1 e 5 dias, enquanto os
barcos de pesca podem levar até 15 dias. Em algumas localidades, há disponibilidade
de trechos navegáveis na região, que permitem pescarias de longa distância. Somente
as localidades de Porto Velho, Guajará- Mirim e Humaitá estão fora do trecho de
corredeiras do rio Madeira e têm acesso às grandes áreas de planícies alagáveis, o que
possibilita o uso de embarcações maiores (barcos de pesca), acesso às áreas mais
distantes e, consequentemente, expedições mais longas. Além disso, a duração das
viagens de pesca também variou com a estação do ano, sendo mais longa no período
de seca, quando aumenta também a produção.

AS ÁREAS E OS AMBIENTES DE PESC
A
PESCA
A pesca comercial é realizada na calha do rio Madeira e seus afluentes, e nos rios
Mamoré e Guaporé, abrangendo pontos extremos do estado de Rondônia (Figura 8).
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Figura 8

Calha do rio Madeira, ambiente de pesca mais utilizado pelos pescadores artesanais da área de estudo.
Foto: Maria Alice L. Lima, 2010.

Os pescadores de Guajará-Mirim e Humaitá se deslocam para áreas mais distantes, onde parte do pescado é capturada fora dos limites dos municípios. Em outras
localidades, como São Sebastião, São Carlos, Nazaré e Cuniã, as pescarias foram realizadas principalmente com canoas motorizadas, fazendo com que os deslocamentos
fossem mais curtos e restritos aos limites dos distritos ou comunidades.
A captura foi maior em rios nas pescarias dos trechos a montante e a jusante. Na
área do trecho de corredeiras, a captura foi maior nas próprias corredeiras, seguida
dos rios (Figura 9). Para as comunidades localizadas a jusante, o eixo principal do rio
Madeira foi um importante pesqueiro utilizado, contribuindo entre 40% e 90% do
total desembarcado pelas comunidades. Em Humaitá e Cuniã, além da pescaria em
rios, os pescadores também utilizaram os pesqueiros localizados na região de várzea
e lagos.
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Figura 10 Frequência de captura (%) dos principais apetrechos de pesca utilizados por
desembarque nas áreas a montante, trecho de corredeiras e a jusante, no período de abril de
2009 a março de 2011.
Figura 9 Frequência de captura (%) nos principais ambientes de pesca utilizados pelos pescadores artesanais nas
áreas a montante, trecho de corredeiras e a jusante, no período de abril de 2009 a março de 2011.

OS APETRECHOS DE CAPTURA
Dentre os apetrechos citados (Figura 11), destacaram-se desde os mais tradicionais, como caniço e linha de mão, até os mais eficientes e modernos, como é o caso
do uso de grandes redes de deriva no canal do rio. Outros mais específicos, como
zagaia e fisga, são utilizados comumente para captura de grandes bagres e pirarucus.
A malhadeira de náilon é, sem dúvida, o aparelho de pesca mais importante no alto
e médio rio Madeira, sendo responsável por 78,34% e 44,42% das capturas nas
áreas a montante e a jusante, respectivamente. Na área do trecho de corredeiras, os
pescadores utilizaram, preferencialmente, a tarrafa e a malhadeira, que foram responsáveis por 31,58% e 18,83% das capturas em peso, respectivamente. Ainda, a
“caçoeira” (rede de deriva), na área a jusante, representou 19,09% do total capturado (Figura 10). As demais artes, como tarrafa (rede cônica com bordas equipadas com
chumbo), linha de mão (linha de náilon comprida, com um anzol de tamanho médio
na ponta), caniço (linha amarrada a uma vara de pescar com anzol e, às vezes, chumbo em sua extremidade), fisga (haste de madeira com uma ponta metálica afiada) e
covi (gaiola de arame grosso; Figura 12), foram responsáveis, juntas, por menos de
4% do total de pescado desembarcado.
A pesca que era realizada na Cachoeira do Teotônio diferiu do padrão descrito
acima. Destacou-se na especificidade dos aparelhos e das espécies. Para a captura de
bagres como a dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), piramutaba (B. vaillantii) e
barba-chata (Pinirampus pirinampu), o espinhel, o covi e a fisga foram os principais
aparelhos utilizados. No período da cheia, foram também utilizadas as “burras” (Figura 13), estrutura comunitária de apoio à pescaria, construída com madeira, que
funcionava como um porto suspenso sobre as corredeiras.
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A

B

C

D
Figura 11 Aparelhos de pesca mais utilizados pelos pescadores artesanais na área de estudo.
Fotos: A, B e C (espinhel, caçoeira e malhadeira, respectivamente): Maria Alice L. Lima, 2010;
D (tarrafa): Gislene Torrente Vilara, 2004.
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A IMPOR
TÂNCIA DA PESC
A NA ATIVID
ADE E REND
A FAMILIAR
IMPORTÂNCIA
PESCA
TIVIDADE
RENDA
A ocupação da Amazônia se deu ao longo de seus principais rios, como Amazonas e Madeira. Durante esse processo, estabeleceram-se comunidades ribeirinhas que
também podem ser classificadas como tradicionais (Nascimento, 1996). Essas comunidades apresentam como características principais um modelo de ocupação em um
local específico, no qual o restante do território e seus recursos naturais são de utilização comunitária, voltado principalmente para a subsistência, cuja regulamentação é
baseada nos costumes e nas normas compartilhadas internamente (Arruda, 1999).

Figura 12 Apetrecho de pesca denominado de
covi que era utilizado nas pescarias dos grandes
bagres na Cachoeira do Teotônio. Foto: Suelen
Brasil, 2012.

Um dos principais recursos explorados por essas comunidades é o pescado. De
fato, 99% dos pescadores exercem a pesca de pequena escala, tanto para subsistência
quanto para comercialização, atividade essa que apresenta grande importância para
os mercados pesqueiros regionais (Doria et al., 2008; Gonçalves & Batista, 2008). As
pescarias de pequena escala muitas vezes se localizam em pequenas comunidades que
dependem de recursos locais para subsistência.
As famílias ribeirinhas da bacia do rio Madeira são compostas, em média, por
cinco indivíduos, dos quais pelo menos dois são pescadores, geralmente o marido e a
esposa e/ou filhos (Figura 14). Dentre os pescadores entrevistados (n = 1623), cerca
de 70% declararam que atuam exclusivamente na pesca.

Figura 14 Família de pescadores da comunidade de Curicacas. Foto:
Mário Vênere, 2013.

A importância da pesca para as comunidades ribeirinhas está evidenciada nos
valores elevados de consumo de pescado, estimado em 0,5 a 1 kg/capita*dia. A produção média de pescado mensal por família na área a jusante da antiga Cachoeira do
Teotônio variou de 342 kg a 600 kg, dos quais cerca de 36% é destinada ao consumo
e 64% à venda (Figura 15).

Figura 13 Pescaria tradicional que era praticada
na Cachoeira do Teotônio sobre as “burras”, plataforma de madeira suspensa sobre as pedras.
Foto: Igor R. Sant’Anna, 2010.
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A maioria dos pescadores armazena seu pescado em gelo (Figura 16); outros o
vendem fresco, logo após o desembarque. Em virtude da dificuldade para adquirir
gelo em algumas localidades, os pescadores são obrigados a vender o pescado pelo
preço que o atravessador está disposto a pagar, antes que fique inviável para
comercialização.

Figura 15

A importância do pescado para as famílias ribeirinhas.
Foto: Maria Alice L. Lima, 2010.

O ganho com a comercialização do pescado representava entre 50% e 100% da
renda familiar nas comunidades ribeirinhas. Essa renda geralmente é complementada
pela agricultura, mas os trabalhadores também, eventualmente, praticam a pecuária.
A média da renda familiar mensal declarada obtida com a atividade pesqueira
nas comunidades inseridas na área do trecho de corredeiras foi maior do que nas
comunidades localizadas a montante e a jusante. Provavelmente, essa diferença se
deve à especificidade da pesca na área das corredeiras, principalmente na região da
Cachoeira do Teotônio, onde a atividade era voltada para os bagres (Pimelodidae),
que possuíam maior valor comercial (Tabela 3).
Tabela 3 Renda familiar (em R$) declarada com a atividade pesqueira e outras atividades por área (em 2012).

Montante

Trecho de corredeiras

Jusante

Renda com a atividade pesqueira

518 (±381)

1.361 (±1.174)

631 (±750)

Renda com outras atividades

609 (±572)

1.089 (±1.287)

518 (±578)

Renda familiar total

805 (±670)

1.963 (1.849)

914 (±940)

A COMERCIALIZAÇÃO DO PESC
ADO
PESCADO
A venda do pescado era realizada aos atravessadores locais ou aos donos de
restaurantes que compram o pescado logo após os desembarques. Alguns pescadores
têm compradores fixos que financiam suas despesas das pescarias, principalmente os
gastos com gelo, combustível e aparelhos de pesca. Uma menor parcela de pescadores comercializa o pescado na própria residência.
No processo de comercialização também era comum alguns pescadores enviarem o pescado por meio dos barcos de linha (denominados localmente de barcos
recreios) para atravessadores situados no flutuante Cai N’água, que posteriormente
revendiam para comerciantes locais.

– 48 –

Figura 16 Armazenamento do pescado em gelo pelos pescadores da região.
Foto: Maria Alice L. Lima, 2010.
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INTRODUÇÃO
A pesca na fronteira Brasil–Bolívia é realizada em dois grandes afluentes da
bacia do rio Madeira, os rios Guaporé e Mamoré. Ambos oferecem peculiaridades
ambientais que determinam a composição da ictiofauna local e, consequentemente,
a pescaria na região. O rio Guaporé nasce no estado do Mato Grosso, nas chapadas
dos Parecis, a 630 m de altitude, de onde segue para o estado de Rondônia, marcando ao longo de grande parte do seu trecho a fronteira entre o Brasil e a Bolívia. É um
rio de águas claras, com cerca de 1.470 km de extensão (ICMBio, 2009). A paisagem
ao longo do leito do rio é de uma beleza exuberante e heterogênea, pertencendo a
uma zona de transição entre o Pantanal Mato-Grossense, o cerrado e a Amazônia. É
possível encontrar espécies de fauna e flora dos três biomas. A foz do rio Guaporé
encontra-se com as águas brancas do rio Mamoré, próximo à região de Surpresa,
distrito da cidade de Guajará-Mirim, RO (Figura 1).
O rio Mamoré, cujas nascentes de seus formadores se encontram nos sopés
andinos da Bolívia, apresenta uma grande quantidade de sedimentos que conferem
uma coloração turva às suas águas. Apenas cerca de 260 km de curso encontra-se em
território brasileiro, onde recebe águas claras de importantes afluentes da Serra dos
Pacaás-Novos, como os rios Sotério e Pacaás-Novos. A maior velocidade das águas
do rio Mamoré, quando comparadas às do rio Guaporé, é encontrada próximo ao
município de Guajará-Mirim, RO, onde o rio Beni se encontra com o rio Mamoré,
numa área em que estão localizadas uma das primeiras corredeiras da bacia em território brasileiro, Laje e Ribeirão (ICMBio, 2009). A partir desse ponto, o curso do rio
passa a ser denominado de rio Madeira (Figura 2).
Nas margens desses tributários, duas cidades se destacam por seu papel na prática da pesca artesanal: Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Ambas as cidades fazem
fronteira com o país vizinho, a Bolívia, estando localizadas em frente às vilas bolivianas Guayaramerín e Cachoeira Esperança, respectivamente.
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Figura 1 Encontro dos rios Guaporé (direita) e Mamoré (esquerda). Foto: William Ohara, 2012.

Figura 2 A partir do encontro das águas do rio Mamoré (abaixo, esquerda) e do rio Beni (acima, esquerda), o canal principal passa a ser denominado de rio Madeira (direita). Foto: William Ohara, 2012.

Guajará-Mirim foi elevada à categoria de município em 1928 e possui 40.762
habitantes (IBGE, 2010). Com uma área de 24.856 km², é o segundo maior município de Rondônia e 93% de seu território é constituído por áreas protegidas, unidades
de conservação, reservas ambientais, extrativistas ou indígenas. Esse mosaico determina o positivo estado de conservação dos principais afluentes do rio Mamoré em
território brasileiro, os quais são indicados pelos pescadores locais como importantes
áreas de berçário e engorda dos peixes. De fato, rios dessa área parecem atuar como
mantenedores dos estoques de muitas espécies que abastecem a pesca comercial e de
subsistência na região (Ikeziri et al., 2008).
A cidade de Nova Mamoré surgiu com a desativação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, por intermédio de uma iniciativa dos moradores da Vila Murtinho. Localizada às margens do encontro dos rios Mamoré e Beni, e por onde passavam parte
dos trilhos da estrada de ferro, a população almejava fugir do isolamento da Vila
Murtinho. Os moradores decidiram se instalar às margens da rodovia BR-425, e a
região ficou conhecida como Vila Nova. Com o acréscimo populacional constante, a
pequena vila cresceu, tornou-se inicialmente distrito de Guajará-Mirim, mas recebeu
o título de município em 1988, com o nome oficial de Vila Nova de Mamoré. Mais
tarde, em 1993, o nome do município foi mudado para Nova Mamoré (IBGE, 2010).

A PRÁTIC
A PESQUEIRA
PRÁTICA
Como em praticamente todas as partes da Amazônia brasileira, a pesca é uma
das atividades extrativistas mais antigas, fazendo-se presente desde o período précolonial, quando a região era habitada majoritariamente por indígenas que praticavam a pesca para subsistência (Veríssimo, 1895). Atualmente, ela é realizada não somente para o consumo próprio, mas também para a comercialização e para o lazer
(Santos & Santos, 2005).
A importância da pesca comercial para a região da fronteira Brasil-Bolívia, no
estado de Rondônia, é demonstrada pelo número de pescadores comerciais atuantes
e registrados nas colônias de pescadores locais. A maior e mais antiga colônia é a de
Guajará-Mirim Z-2, que conta com 272 pescadores filiados na região urbana, além de
mais 24 associados em Iata, um pequeno distrito localizado a 30 km da cidade. Adicionalmente, a colônia de pescadores de Nova Mamoré (Z-13), fundada em 2009,
tem 82 pescadores associados. Além desses, há também vários pescadores de subsistência da Bolívia não registrados, que pescam e vendem parte de sua produção em
ambas as cidades.
As diferentes características geomorfológicas da região em que estão inseridos os
dois municípios determinam a pesca em cada uma delas. Em Guajará-Mirim, a pesca
é praticada principalmente nas áreas de planícies de inundação dos rios Mamoré e
Guaporé, enquanto em Nova Mamoré a atividade ocorre especialmente em áreas de
pedral e em afluentes de menor porte, chamados de igarapés. No primeiro caso é
comum o uso de barcos pesqueiros, possibilitando que as pescarias atinjam longas
distâncias e longos períodos (Figura 3). Por outro lado, em Nova Mamoré, as características ambientais não permitem o uso de grandes embarcações, limitando-se às
pecarias com canoas motorizadas ou não motorizadas (Figura 4).
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Figura 3 Barco de pesca na cidade de Guajará-Mirim. Foto: Haissa Melo de Lima, 2009.
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Tabela 1 Frota pesqueira na região da fronteira Brasil-Bolívia,
nas proximidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

Nova
Mamoré

Guajará-Mirim

Localidade

Nº

Tipo

Comprimento
médio (m)

Potência média do
motor (Hp)

Capacidade de
armazenamento médio (kg)

04

Canoa não motorizada

4,56

*

156

70

Canoa motorizada

7,89

7,23

981

25

Barco pescador

11,75

13,70

2.850

40

Canoa não motorizada

3,84

*

157

40

Canoa motorizada

5,88

5,83

396

As diferenças de ambientes de pesca e frota pesqueira refletiram-se diretamente
no rendimento pesqueiro. Na região de Guajará-Mirim verificou-se que cada pescador captura por dia entre 8 e 45 kg. Já no município de Nova Mamoré, o valor de
captura diária por pescador foi mais baixo, entre 2 e 12 kg (Figura 5). Assim, é possível concluir que as viagens mais longas e o maior porte dos barcos de pesca, que,
consequentemente, refletiram-se na maior capacidade para armazenar o pescado,
tinham papel positivo no rendimento. Do contrário, as viagens pesqueiras mais curtas, geralmente com ida e retorno no mesmo dia, e com capacidade de armazenamento
menor, provavelmente, foi responsável pelo baixo rendimento da atividade na localidade de Nova Mamoré.
A sazonalidade do regime das águas nos rios Guaporé e Mamoré, com períodos
cíclicos previsíveis ao longo o ano (enchente, cheia, vazante e seca), esteve diretamente
relacionada às oscilações na produção desembarcada nas duas localidades (Figura 6).
A safra do pescado – período em que se registram os maiores índices de produção
pesqueira – em Guajará-Mirim ocorreu entre os meses de julho e outubro, e em Nova
Mamoré, de junho a setembro. Esses meses correspondem às fases de vazante e seca
do rio (águas baixas). Durante essa época do ano, há grande migração dos peixes,
que saem dos afluentes, igarapés e lagos em direção aos rios para desovar. Desta
forma, espécies migradoras se concentram, formando cardumes e ficando mais vulneráveis às pescarias. Esse é um conhecimento tradicional aproveitado pelos pescadores
experientes.
Figura 4 Canoas motorizadas e não motorizadas na cidade de
Nova Mamoré. Foto: Haissa Melo de Lima, 2009.

Já a entressafra ocorreu de novembro a março para ambas as localidades, época
da piracema dos peixes, quando se inicia o período de defeso da pesca e os pescadores não podem pescar a maior parte dos peixes comerciais.

Os barcos pesqueiros, mesmo sendo as embarcações de maior porte encontradas na região, com comprimento médio de 12 m, potência do motor média de 14
Hp e capacidade média de armazenamento de 2.850 kg, são pequenos quando
comparados a outros barcos de pesca da Amazônia. A canoa motorizada, embora
com comprimento e capacidade inferiores, ocorre em maior proporção nessa área
(Tabela 1).

A produção total de Guajará-Mirim desembarcada durante os dois anos (2009
e 2010) foi de 145.764 kg, explotando 55 espécies ou grupos de espécies. A curimatã
(Prochilodus nigricans) correspondeu a 37% da produção. Outras categorias, como
acari-bodó (Pterygoplichthys lituratus), tambaqui (Colossoma macropomum ),
tucunaré-açú (Cichla pleiozona) e branquinha-comum (Potomorhina latior), juntas,
corresponderam a 26% da produção total (Figura 7).
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Figura 5 Captura por unidade de esforço em quilograma das localidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré
no período de abril/2009 a março/2010 (Ano I) e abril/2010 a março/2011 (Ano II).

Figura 7 Categorias pesqueiras comercializadas nas cidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré
no período de abril/2009 a março/2010 (Ano I) e abril/2010 a março/2011 (Ano II).

Em Nova Mamoré, a produção total desembarcada foi de 22.547 kg. Quanto às
espécies ou grupo de espécies, foram mencionadas 57, mas apenas a jatuarana (Brycon
amazonicus) e a curimatã (Prochilodus nigricans) corresponderam a mais da metade
da produção (60%). O pacu-comum (Mylossomaduriventre), o jaú (Zungaro zungaro),
o piau-comum (Schizodon fasciatus) e o filhote (Brachyplatystoma filamentosum)
contribuíram com 17% da produção total (Figura 7).
Diversos apetrechos de pesca foram utilizados nas pescarias da região, destacando-se a malhadeira, responsável por 91% e 69% da captura total de pescado nas
cidades de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, respectivamente (Figuras 8 e 9). Algumas
particularidades foram observadas, por exemplo, em áreas de pedrais, onde era comum o uso da grozeira para a captura de bagres (Pimelodidae).

Figura 6

Produção pesqueira em quilograma das localidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré no período de
abril/2009 a março/2010 (Ano I) e abril/2010 a março/2011 (Ano II).
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Os limites dos locais de pesca em ambos os municípios podem ser visualizados
na Figura 10, na qual podem ser observadas todas as áreas de pesca utilizadas pelos
pescadores comerciais locais. O principal ambiente explotado para captura do pescado em Guajará-Mirim foi o rio Mamoré, com 22%, seguido de Corte do Mercedez
(na Bolívia) e Corte (no Brasil), com 20% e 15%, respectivamente (Figura 11). É
comum, nessa área, a navegação de pescadores rio acima para alcançar esses locais,
atravessando os limites da cidade. Em Nova Mamoré, os locais de pesca explotados
estão sempre nos limites do próprio município e o mais utilizado foi o igarapé Lage
(47%), seguido do rio Mamoré (14%). No rio, a área mais utilizada foi a de pedral,
próximo ao encontro das águas dos rios Mamoré, Beni e Madeira.
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Figura 8 Malhadeira, apetrecho de pesca utilizado nas cidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
Foto: Haissa Melo de Lima, 2009.

Figura 9 Apetrechos de pesca utilizados nas cidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré
no período de abril/2009 a março/2010 (Ano I) e abril/2010 a março/2011 (Ano II).

Figura 10 Limites dos locais de pesca utilizados pelos pescadores nas cidades de
Guajará-Mirim e Nova Mamoré, para os anos 2009 e 2010.

Art. 854 – a importação de produtos de origem animal ou suas matérias-primas
só serão autorizados quando:
1- Procederem de países cujos regulamentos sanitários tenham sido aprovados
pelo Ministério da Agricultura do Brasil;
2- Vierem acompanhados de certificado sanitário expedido por autoridade competente do país de origem.
Art. 858 – Os produtos de origem animal saídos dos estabelecimentos e em
trânsito por portos ou postos de fronteira só terão livre curso quando estiverem
devidamente rotulados e, conforme o caso, acompanhados de certificado sanitário expedido em modelo próprio, firmado por servidor autorizado.
Todavia, na década de 1980, os pescadores de ambos os países podiam capturar
e vender o pescado onde quisessem. Como o benefício era maior ao vender no
Brasil, o que se observava eram mais embarcações bolivianas aportadas no mercado
brasileiro, descarregando o pescado. Depois desse período, as autoridades brasileiras,
Ministérios de Agricultura e Pesca, passaram a permitir a entrada de pescado boliviano apenas mediante o cumprimento das normas, porém, como não ocorre fiscalização, a prática acabou se tornando desordenada.
Figura 11 Locais de pesca utilizados pelos pescadores nas cidades de Guajará-Mirim e Nova
Mamoré no período de abril/2009 a março/2010 (Ano I) e abril/2010 a março/2011 (Ano II).

O PAÍS VIZINHO
Assim como na área brasileira, do outro lado, ao longo das margens dos rios
Guaporé, Mamoré e Madeira, vivem comunidades bolivianas, como Santa Rosa, Santa Rita, São Francisco, Coimbra, São Lorenço e Cachoeira Esperança, que também
apresentam características de pescadores artesanais (embarcações pequenas, pescarias
multiespecificas e mutiaparelhadas). Mas a maior parte da pesca lá praticada é de
subsistência. Atualmente, existem em torno de 60 pescadores comerciais na região de
Guayaramirim e 33 pescadores na Cachoeira Esperança. Na rotina de pesca, os pescadores costumam empreender de uma a duas jornadas por mês, passando de 15 a 20
dias no rio. Ao retornar, a praxe é vender a maior parte da produção para
atravessadores brasileiros, pois o valor de venda do quilograma do pescado é maior
no Brasil. De comum acordo com a capitania dos portos boliviano e a associação dos
pescadores, parte da produção do pescado boliviano deve ficar na Bolívia para abastecimento do mercado interno.
Eventualmente, pescadores brasileiros e bolivianos fazem parcerias, possibilitando pescarias em conjunto. A vantagem para os pescadores bolivianos é o uso de
embarcações e, principalmente, de apetrechos de pesca mais eficientes se comparados
aos que possuem; já para os brasileiros, é a possibilidade de maior captura, pois
acreditam que no lado boliviano as áreas pesqueiras estariam mais conservadas, havendo mais peixes.
Em 1952, foi criado o Decreto nº 30.691, que aprova o novo regulamento da
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, que diz:

– 64 –

OS CONFLITOS
A atividade pesqueira nessa região, assim como em outras áreas da Amazônia,
retrata, em seu dia a dia, diversos conflitos entre os usuários que compartilham o
recurso pesqueiro, como: i) Disputa por área de pesca: os pescadores comerciais reclamaram da falta de área de pesca, uma vez que a maior parte das margens dos rios,
igarapés e lagos ficam dentro de unidades de conservação e terras indígenas, áreas em
que são proibidas a explotação comercial. Os indígenas, por ocasião, reclamaram da
invasão de suas áreas por pescadores comerciais, os quais, por sua vez, questionavam
a captura e comercialização do pescado pelos primeiros. ii) Fiscalização ostensiva e
inadequada: os pescadores reclamaram da fiscalização executada pelos órgãos gestores,
que estariam utilizando métodos de intimidação e apreensão do pescado e apetrechos de pesca, independentemente do cumprimento das normas. iii) Conflitos entre
as normas e fiscalização da atividade pelos países fronteiriços, Brasil e Bolívia: pescadores brasileiros questionaram a fiscalização boliviana, denominados localmente de
“leopardos”, que apreende o pescado e o material de pesca em áreas bolivianas;
pescadores ribeirinhos de ambos os países reclamaram da invasão de suas áreas de
pesca por pescadores dos países vizinhos. iv) Competição por mercado: pescadores
brasileiros reclamaram que os intermediários bolivianos revendiam o pescado boliviano no Brasil por um valor abaixo do preço praticado no comércio brasileiro, competindo por mercado com o pescado local.
Esses conflitos refletem a ausência e/ou erros nas ações de gestão pesqueira
aplicadas na região e representam desafios para o ordenamento da atividade pesqueira. Para a prática sustentável da pesca na área, devem ser considerados: as características e peculiaridades de pesca e dos pescadores de ambos os países; os pontos
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divergentes e convergentes da legislação pesqueira de cada país; e formas de
implementar a gestão compartilhada do recurso com a participação tanto de bolivianos quanto de brasileiros, visando servir de instrumento para a manutenção da conservação e da integridade biológica dos sistemas aquáticos.
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INTRODUÇÃO
Extensos pedrais com poços intercravados formados pela ação das águas, que
moveram ou furaram as pedras durante milhares de anos, eram um dos aspectos mais
notáveis da região de corredeiras do rio Madeira. Ressaltados nas épocas de águas
baixas do rio, esse cenário conferia destaque especial à Cachoeira do Teotônio, a mais
imponente e de maior beleza cênica dentre todas, um diferencial nessa região.
Pelas imensas pedras corria um rio que não se parecia com nenhum outro no
Brasil. Sua coloração é semelhante à mistura de café com leite (Figura 1), mas em
quase todos os anos, durante o período da seca, as águas iam clareando até se tornarem azul-esverdeadas como a água do mar (Figura 2).
A Cachoeira do Teotônio estava localizada a 27 km de Porto Velho, entre duas
cachoeiras de menor porte, Morrinhos, mais a montante, e a extinta Santo Antônio,
imediatamente a jusante. Às margens da Cachoeira do Teotônio se encontravam duas
vilas, a Vila Teotônio, na margem direita, e a Vila Amazonas, na margem esquerda.
Porto Seguro, Trata Sério e Cachoeira do Macaco completavam a lista de comunidades a jusante, dependentes da área de pesca na cachoeira.
A denominação de Teotônio dada à cachoeira, conforme a versão mais aceita, é em
homenagem ao bacharel Teotônio da Sylva Gusmão. De acordo com a estratégia de
conquista e ocupação da Amazônia estabelecida pelo Marquês de Pombal, Teotônio
Gusmão, em 1757, instalou uma feitoria na Cachoeira de Gamon, uma das primeiras
denominações da Cachoeira de Teotônio. A feitoria fundada por Teotônio Gusmão recebeu originalmente o nome de Nossa Senhora da Boa Viagem do Grande Salto, a qual foi
elevada à categoria de vila (1759) pelo capitão-general Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, então governador da Capitania do Grão-Pará. As instalações na área da cachoeira tinham por objetivo prestar apoio aos navegantes e controlar o comércio de ouro e
de abastecimento das minas do Mato Grosso no Alto Guaporé (Badocha et al., 2001).
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Figura 1 Coloração marrom da água do rio Madeira em destaque nas antigas corredeiras do Teotônio.

Figura 2

Cachoeira do Teotônio na época de seca. Foto: Tiago Pires, 2009.

A vila se tornou muito violenta por conta de desavenças entre seus habitantes e
a permanente hostilidade dos índios Mouras. Teotônio Gusmão, convencendo-se da
impossibilidade de ali permanecer com a família, abandonou o povoado (1760) e foi
residir na Vila de Santarém, no Grão-Pará, onde faleceu. Mediante o papel fundamental de Teotônio Gusmão para o estabelecimento daquela vila, passou a ser designada de Salto do Teotônio e, mais tarde, Cachoeira do Teotônio (Badocha et al.,
2001).

OS “PESQUEIROS” E O SISTEMA DE RODÍZIO DAS PESC
ARIAS
PESCARIAS

Essas comunidades foram historicamente colonizadas por pessoas de vida simples, com características típicas de comunidades ribeirinhas tradicionais da Amazônia.
Até o ano de 2011 (Doria et al., 2010), quando a população foi obrigada a deixar a
Vila de Teotônio para ceder espaço ao lago artificial da barragem de Santo Antônio,
eram 66 as famílias que ali viviam, aproximadamente 269 pessoas. A sobrevivência
baseava-se na exploração de recursos naturais, especialmente a pesca, agricultura e
extrativismo. A maioria dessas famílias habitava casas de madeiras, mais conhecidas
como palafitas, localizadas às margens desse trecho do rio. O deslocamento das comunidades para áreas mais modernas resultou em uma paisagem muito diferente
daquela historicamente conhecida para as vilas do entorno da Cachoeira do Teotônio.
Ademais, o alagamento da cachoeira fez com que todas as práticas extrativistas fossem adaptadas à nova condição ambiental.

Os pesqueiros são quedas d’água entre várias rochas onde os pescadores identificavam concentração de peixes vulneráveis à pesca (Figura 3). Durante a seca, entre
o segundo e o terceiro bloco, haviam vários pesqueiros onde os pescadores capturavam os peixes principalmente com groseira, conforme descrição detalhada a seguir.

AS EMBARC
AÇÕES
EMBARCAÇÕES
As características geomorfológicas do trecho de corredeiras determinavam o
tipo específico de pescaria. Os modelos mais tradicionais de pescaria na Amazônia,
caracterizados principalmente pelo uso de grandes embarcações e longos dias de viagem, não podiam ser aplicados nessa área. A pesca na Cachoeira do Teotônio era
realizada principalmente durante viagens curtas em canoas motorizadas e em pequenas canoas de madeira não motorizadas (Tabela 1). Os barcos de pesca, geralmente
com mais de 11 m, mesmo tão comuns nas várzeas imediatamente a jusante do trecho
de corredeiras, nunca foram registrados na área da Cachoeira do Teotônio, claramente influência da limitação de navegação desse tipo de embarcação imposta pelas
corredeiras.

A Cachoeira do Teotônio era formada por três blocos de rochas. O primeiro e
mais alto paredão de rochas ficava imediatamente acima; no segundo se encontravam as principais quedas, como Vailha-me Deus, na área central, e Tiburço, ao lado
da Ilha das Flores; e o terceiro, onde se concentravam os principais pesqueiros, localizava-se logo abaixo da porção central da cachoeira.

Os pesqueiros eram identificados com denominações associadas aos nomes de
alguns pescadores da localidade, como, por exemplo, as Pedras do Ceará e do Zé
Rodrigues. Os pescadores que exploravam cada um desses pesqueiros tinham ligações
comerciais ou até mesmo emocionais com cada pedral.
À medida que as vilas do entorno do Teotônio foram se estabelecendo, um
contingente maior de pessoas se fixou, atraído pela grande quantidade de peixes
considerados nobres, como a dourada (Brachyplatystoma rousseauxii) e o filhote/
piraíba (Brachyplatystoma filamentosum). Para evitar conflitos entre os pescadores,
em número relativamente excessivo, a prática foi aos poucos sendo organizada por
meio de acordos informais estabelecidos entre eles, que visavam à exploração desses
locais de pesca. Dentre as regras acordadas, uma das mais importantes consistia no
estabelecimento de rodízio entre os pescadores.

As embarcações, em sua maioria, são construídas de madeira, mas entre 2009 e
2010 existiam canoas de alumínio. Foram registradas 162 canoas motorizadas com capacidade média de armazenamento de 665,9 kg, potência média do motor de 15 Hp e
comprimento médio de 6,5 m. Também foram registradas 12 canoas não motorizadas,
com comprimentos médio de 5 m e capacidade média de armazenamento de 375 kg.
Tabela 1

Características das embarcações cadastradas na Cachoeira do Teotônio.

Tipo

Nº

Comprimento médio
(m)

Potência média
(Hp)

Capacidade média de
armazenamento (kg)

Canoa não
motorizada

12

5,3

*

375

Canoa motorizada

162

6,5

15

665,9
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Figura 3 Pescador, entre os blocos de rochas, utilizando a tarrafa. Foto: Igor Sant’Anna, 2009.
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De acordo com os moradores locais, em cada pesqueiro da Cachoeira do Teotônio
eram realizados rodízios entre os pescadores para permitir que todos usufruíssem
igualmente do pescado. Esses rodízios, porém, não eram realizados por todos, pois
dependiam da coragem e experiência de cada um. Determinados rodízios eram muito perigosos, ocorriam durante a noite e necessitavam de certo investimento e material (canoa motorizada e tarrafas de corrente, por exemplo) que alguns pescadores
não obtinham.
A variação do nível da água do rio Madeira tinha efeito muito importante sobre
as atividades da pesca nesses pesqueiros. À medida que avançava a vazante até chegar
ao nível mínimo do rio, durante a seca, as águas descobriam gradativamente as primeiras rochas, exibindo os primeiros pesqueiros do segundo bloco, descritos anteriormente, seguidos do terceiro. No ápice da seca, ocorria a exposição total do terceiro
bloco. Não havia pesca acima do primeiro bloco de rochas.

OS PRINCIP
AIS LOC
AIS DE PESC
A
PRINCIPAIS
LOCAIS
PESCA
No período de abril/09 a março/11, o leito principal do rio foi o local que se
destacou nas capturas, contribuindo com 46% da produção total. Por outro lado,
39% da produção foi obtida no entorno das corredeiras onde se concentravam práticas aplicadas na própria cachoeira (em ambos os lados da margem) e em seus pedrais.
Levando-se em consideração que a pesca nas corredeiras foi realizada durante os
poucos meses em que esses locais não estavam submersos, não se pode afirmar que
seja inferior à pesca no leito do rio Madeira. Outros ambientes também foram utilizados pelos pescadores, no período da cheia, entressafra dos bagres (Figura 4). Por
exemplo, pequenos afluentes, chamados de igarapés, eram locais alternativos utilizados principalmente para a pesca de subsistência, representando uma pequena parte
(3%) da produção total (Figura 5).

OS APETRECHOS DE PESC
A
PESCA

Figura 4 Limites dos locais de pesca utilizados pelos pescadores na Comunidade da Cachoeira do Teotônio.

Por ser uma cachoeira de grandes proporções, que envolvia ainda outros ambientes associados também explorados pelos pescadores, diferentes técnicas de captura de
peixes eram empregadas e adaptadas ao ambiente. Os apetrechos responsáveis pela
maior parte da produção foram: a tarrafa (45%), grozeira (30%) e linha de mão
(9%), que são artes de pesca consideradas bem eficientes na captura de peixes de
couro (Siluriformes) (Figura 6).

A PESC
A DO PAREDÃO
PESCA
A denominação pesca do paredão foi devido ao fato de a pescaria ser realizada
em um poço no meio da cachoeira (segundo bloco), logo abaixo da queda principal,
em um rochedo identificado localmente como Paredão (Figura 7).

Figura 5 Produção relativa (%) dos principais
locais de pesca utilizados pelos pescadores
artesanais da Cachoeira do Teotônio entre abril
de 2009 e março de 2011.
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A pesca no segundo bloco de rochas era praticada apenas durante a enchente e
a vazante do rio, pois, em outras épocas, o Paredão se encontrava totalmente coberto ou totalmente exposto, impossibilitando a captura.

Figura 6 Produção relativa (%)
das capturas realizadas com os
principais apetrechos de pesca
pelos pescadores artesanais da
Cachoeira do Teotônio no período de abril de 2009 a março de
2011.

Próximo às perigosas correntezas e redemoinhos, seu acesso era feito por meio
de canoas motorizada. A revisão e o teste do motor antes das viagens eram indispensáveis, pois um defeito mecânico durante a pescaria poderia ser fatal. A canoa era
sempre conduzida por um barqueiro experiente, que entrava pelas corredeiras da
cachoeira com a proa levantada a fim de passar por cima das ondas. Ao chegar à
rocha que dava acesso ao Paredão, os pescadores subiam cuidadosa e rapidamente
para que as ondas não jogassem o barco contra o rochedo.
Os grupos de pesca eram formados por quatro ou cinco pescadores, que tinham
direito a pescar de 1 h a 1h30 no paredão, com mesmo intervalo entre esses grupos.
Comumente, os atravessadores locais financiavam a pescaria e contratavam os pescadores. Também se encarregavam de organizar o rodízio, que ocorria durante todo o
dia, com pausa de 2 h para o almoço.
Cada pescador usava uma tarrafa de 6 a 8 m de diâmetro que era acoplada a
pesos de chumbo ou correntes. Os pescadores relataram que as tarrafas de corrente
afundam mais rápido quando feitas de fibra de algodão (mais indicada para peixes
maiores, de 80 a 130 cm e 40 kg), porém, se enganchassem, era mais difícil resgatálas. Assim, os locais para uso desse apetrecho eram bem definidos, a fim de evitar a
perda das tarrafas. Já as de chumbo eram feitas de náilon e indicadas para todos os
lugares, porém, capturavam-se peixes menores dos que os descritos acima. O uso de
cada tipo de tarrafa dependia do conhecimento dos pescadores sobre as espécies que
estavam subindo a cachoeira. Para capturar o jaú ou o surubim (mais presentes na
vazante), por exemplo, era mais indicada a tarrafa de corrente; por outro lado, para
peixes de 2 a 7 kg, como piramutaba e barba-chata, os pescadores davam preferência
à tarrafa de chumbo.
Os pescadores se posicionavam em volta do poço e lançavam as tarrafas procurando cobrir a maior área possível (Figura 8). Os peixes capturados eram puxados
para fora d’água e colocados em pequenos poços próximos, evitando que os peixes
fugissem e que ressecassem se expostos ao sol. Logo acima do poço, era possível
observar várias quedas onde grandes bagres tentavam transpor a cachoeira. Podiam
ser detectados por conta da exposição parcial das nadadeiras dorsal ou caudal. Os
pescadores levavam também a fisga (veja descrição desse apetrecho a seguir), principalmente utilizada nos locais onde o ambiente não permitia lançar a tarrafa.
O barqueiro, ao chegar à praia, desembarcava o pescado em cima de algumas
rochas e retirava as vísceras. Em seguida, retornava para buscar os pescadores. Nesse
processo, uma equipe de cinco pescadores conseguia, em uma hora, embarcar mais
de 1 tonelada de peixes entre os diversos existentes na cachoeira. Nesse tipo de pescaria predominava a captura de barba-chata (Pinirampus pirinampu), piramutaba
(Brachyplatystoma vaillantii) e jaú (Zungaro zungaro) (Figuras 9, 10 e 11).

Figura 7 Rochedo conhecido como Paredão. A pescaria era realizada logo abaixo dele. Foto: Igor Sant’Anna, 2009.
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Figura 10

Figura 8 Pescaria com tarrafa no poço do Paredão. Foto: Igor Sant’Anna, 2009.

Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii). Foto: Igor Sant’Anna, 2009.

Figura 11 Jaú (Zungaro zungaro). Foto: Igor Sant’Anna, 2009.

A PESC
A DE GROSEIRA E ESPINHEL
PESCA
A groseira utilizada pela comunidade de Teotônio era uma corda de 70 a 280 m
de comprimento na qual era amarrada uma série de anzóis de 8 a 15 cm de comprimento. Uma das extremidades da groseira era amarrada a um bloco de isopor de 60
litros, ou mesmo a barris de óleo vazios de 40 litros, ou ainda a cinco a oito garrafas
pet de 2 litros vazias. A outra extremidade era presa a uma pedra que os pescadores
denominavam de “poita”, que, por sua vez, recebia uma terceira extremidade que
era amarrada na beira de um pedral.

Figura 9 Barba-chata (Pinirampus pirinampu). Foto: Igor Sant’Anna, 2009.
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Os pescadores podiam colocar os anzóis em duas posições: mais próximos da
“poita”, por isso mais próximos do fundo, e a outra extremidade em meia água,
próxima ao pedral. Era por esta última que eles começavam a iscar a groseira (Figura 12).
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Figura 13 Uso de carcaça e puçá para a captura
de candirus-açus que eram utilizados como iscas.
Foto: Igor Sant’Anna, 2009.

Figura 12 Pescador iscando a groseira. Foto: Igor Sant’Anna, 2009.

As iscas mais utilizadas eram os candirus-açus (Cetopsis coecutiens). Populares
pelo hábito necrófago, os candirus-açus eram facilmente capturados pelos pescadores. Utilizando a cabeça ou as vísceras (carcaça) de um peixe grande, geralmente jaú,
os pescadores às mergulhavam amarradas a uma corda. Rapidamente os candirusaçus começavam a devorar. Nesse momento, o pescador erguia a carcaça do peixe e
retirava os candirus com um puçá (Figura 13).
Outra isca muita utilizada, principalmente na captura de filhote/piraíba
(Brachyplatystoma filamentosum) (Figura 14), era a curimatã (Prochilodus nigricans).
Essa isca era capturada com malhadeiras de oito ou doze centímetros entre nós opostos, geralmente colocadas próximo da boca dos igarapés.
Na época de seca, as groseiras eram armadas praticamente em toda a área entre
o segundo e terceiro blocos, a partir da ilha das Flores, até próximo à margem esquerda. Nessa área, havia grande concentração de bagres e de suas presas subindo as
corredeiras (Barthem & Goulding, 1997).
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Figura 14 Filhote/piraíba
(Brachyplatystoma filamentosum).
Foto: Igor Sant’Anna, 2009.
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O espinhel tem uma estrutura semelhante à groseira, mas com algumas particularidades. Nesse, a corda mede entre 5
e 7 m e era colocada com as duas extremidades fora d’água. Também, de três a dez
anzóis com 6 a 8 cm de comprimento ficavam pendurados numa profundidade média de 1 m. O espinhel era armado nas árvores da área de floresta inundada, principalmente nas estreitas várzeas de pequenos afluentes localizados a jusante da Cachoeira do Teotônio, como os igarapés
Teotônio e Jatuarana. As árvores utilizadas para amarrar o espinhel, geralmente,
eram as mesmas que davam os frutos dos
quais os peixes se alimentavam, otimizando
assim o sucesso da captura, pois o pescador utilizava o fruto da árvore como isca.
Essa pesca era destinada principalmente à
captura do tambaqui ( Colossoma
macropomum) e da jatuarana (Brycnon
amazonicus).

Habitualmente, usavam uma
malhadeira de fibra de algodão de 100 m
de comprimento de malha e entre 15 e 20
cm entre nós opostos. Semelhantemente ao
uso da caçoeira (veja descrição a seguir), a
malhadeira era presa a um bloco de isopor
de 60 litros, ou a 5 ou 6 garrafas pet de 2
litros vazias, na margem da ilha, próximo à
saída do tombo conhecido como Tiburço
(Figura 15). Durante a pescaria, a malhadeira
era revisada geralmente de 4 em 4 horas,
para evitar o ataque dos candirus, o que
poderia inviabilizar a comercialização dos
peixes capturados.

A PESC
A DE FISGA
PESCA
A fisga consistia em uma haste de madeira com 5 a 9 m de comprimento
acoplada a uma haste de ferro (vergalhão)
em uma das extremidades, na qual se prendia, por meio de cordas, um anzol de geralmente 15 cm de comprimento. Para construir uma fisga, gastava-se em torno de R$
250,00. Apenas a madeira não era comprada, mas o pescador precisava pagar para
transportá-la até a comunidade. O
vergalhão, até então maleável, passava por
um processo de enrijecimento, por meio da
aplicação de óleo, seguido da exposição
direta ao fogo. Com uma lima, o pescador
retirava os nós para encaixar o anzol, que
também era moldado por ele no formato
desejado, para que se encaixasse no
vergalhão.

A PESC
A DE MALHADEIRA
PESCA
A pesca com malhadeira, embora considerada eventual por muitos pescadores,
chegou a ser observada durante o acompanhamento do desembarque pesqueiro nas
vilas do entorno da Cachoeira do Teotônio.
Esse tipo de apetrecho era utilizado somente
nos períodos de enchente e vazante, pois
no período da seca não era possível colocar a malhadeira e no período da cheia as
águas se tornavam muito turbulentas e o
risco de a malhadeira ser levada pela água
era muito grande.
Por causa da restrição sazonal do uso
da malhadeira, apenas uma família de pescadores, que possuía casa na Ilha das Flores, realizava esse tipo de pesca. A ilha pertencia à família, assim, se algum pescador
utilizasse a área, logo os membros da família o afastavam, pois estaria invadindo uma
propriedade privada.
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Figura 15 Tombo do Tiburço no local onde era colocada a malhadeira. Foto: Igor Sant’Anna, 2009.

A pesca da fisga era feita principalmente sobre plataformas de madeira, chamadas “burras”. Essas estruturas eram
construídas unicamente na margem esquerda da cachoeira, em frente à comunidade
denominada Vila Amazonas, onde a inclinação do relevo, de aproximadamente 45º
em relação à superfície do rio, favorecia a
instalação das armações. As “burras” eram
construídas com madeira da árvore tachi
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(Tachigali venusta dwyer), apoiadas nas pedras e presas por cimento em seus alicerces
em forma “V”.
As “burras” eram montadas em pedras localizadas acima dos remansos, onde,
segundo os pescadores, os peixes paravam para descansar. O comprimento das plataformas das “burras”, que se projetavam sobre o rio, variava de acordo com o nível da
água, pois o objetivo era alcançar os canais por onde as espécies-alvo passavam durante a migração nas corredeiras.

Para aumentar a segurança do pescador, era usada uma corda: uma ponta era
amarrada à cintura do pescador e a outra, a uma estrutura fixa na margem do rio. Esse
aparato era utilizado, sobretudo, durante a captura de peixe de grande porte e força
excepcional. Nesses casos, o pescador poderia usar a corda como apoio ou, em casos
mais graves, se o pescador fosse puxado para a água durante a luta com o peixe, seu
resgate poderia ser imediatamente realizado pela corda amarrada à sua cintura.

No período de enchente e vazante eram mais compridas (com 13 m), e na
época da cheia eram mais curtas (com 7 m). À medida que o rio ia enchendo ou
vazando, os pescadores ajustavam o posicionamento das “burras” e o comprimento
das plataformas para aproximá-las dos canais à margem do rio.

Com as fisgas em mãos, os pescadores olhavam atentamente a água corrente e
túrbida do rio Madeira e miravam seus instrumentos com o objetivo de pegar os
peixes que passavam pela corredeira (Figura 17). Em pouco tempo, os pescadores
acertavam com destreza o alvo e era possível observar uma dourada ou um filhote/
piraíba fisgado ser retirado da água. Os peixes, quando içados, eram jogados dentro
de uma caixa de madeira que se localizava logo atrás da “sela”.

Uma “burra” poderia ter várias “selas” (estrutura de madeira fixada na ponta
das plataformas onde o pescador se sentava com as pernas cruzadas), contudo, na
maior registrada, no ano de 2010, havia lugares para oito pescadores (Figura 16).
Vários pescadores ficavam em plataformas suspensas e projetadas a partir da margem
sobre os canais do rio.

Os pescadores costumavam se revezar no uso das “burras”, um tipo de rodízio
parecido com o dos pesqueiros. A cada evento de captura de um peixe ou quando o
pescador se sentisse cansado, era substituído por outro pescador. Quando peixes muito
grandes e pesados eram capturados, outros pescadores ajudavam a tirá-lo de dentro
da água para agilizar o revezamento.

Figura 16 Estrutura construída pelos pescadores denominada de “burra”. Foto: Tiago Pires, 2009.
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Figura 17 Pescadores realizando a pescaria na “burra”. Foto: Igor Sant’Anna, 2009.
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Esse comportamento parecia demonstrar uma relação de gentileza muito forte
durante as práticas pesqueiras. O apoio a outros pescadores também se refletia em
mais possibilidades de pesca, uma vez que, quanto menos tempo um pescador
despendesse em cada captura, mais tempo restaria para os demais e para si mesmo. A
pesca de fisga também tinha duas variações conhecidas: o Bate-Bate e o Garajau.
A pesca de Bate-Bate era caracterizada pelos lançamentos sucessivos da fisga
para a captura de peixes como barba-chata, babão ou surubim. Nesse tipo de pescaria, o pescador não via a presa, mas percebia que havia peixe no lugar pelos movimentos na água. O uso de uma corda amarrada à cintura também era uma opção na
pesca do Bate-Bate (Figura 18).
Na pesca de Garajau, o pescador também segurava uma fisga. Contudo,
posicionava-se sobre um tablado de madeira construído entre duas pedras próximas
a um dos tombos da cachoeira. Um desses lugares era conhecido como Pedra do Apuí
(Figura 19). Nessa estrutura, bem menos complexa que as “burras”, o pescador também tinha a opção de amarrar ou não a corda à cintura, sentado em um banco menor
(10 cm de altura), onde era possível pegar as mesmas categorias capturadas com o
método Bate-Bate. Graças à menor complexidade, e, portanto, maior facilidade de
construção da estrutura utilizada na pesca de Garajau, o pescado era destinado apenas para a subsistência.
Na Ilha das Flores, também era comum a pesca de fisga, especialmente nos
meses de novembro e janeiro. Contudo, esse apetrecho de pesca era usado de forma
ainda menos complexa: os pescadores simplesmente se sentavam nas pedras e aguardavam a subida dos peixes (Figura 20).

Figura 18 Pesca de fisga.
Foto: Tiago Pires, 2009.
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Figura 19 Pesca de Garajau. Foto Igor Sant’Anna, 2009.

Figura 20 Pescador sentado nas pedras segurando a fisga enquanto aguarda a
subida dos peixes. Foto: Igor Sant’Anna, 2009.
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A PESC
A DE COVI
PESCA
Na mesma época da pesca de fisga ocorria também a pesca de covi, uma armadilha feita de vergalhões em formato cônico. O covi era confeccionado por metalúrgicas
locais ao custo médio de R$ 600,00. Durante os anos de 2009 e 2010, foram observados três tamanhos de covi na pesca dessa região, que variavam de 1,60 m a 2 m de
comprimento e com boca de 62 a 81 cm de diâmetro (Figura 21). Esses covis são
menores que os registrados por Goulding (1979) o qual observou covis com boca de
cerca de 2 m de diâmetro.

Essas armadilhas eram dispostas em uma área acima de onde estavam localizadas as “burras”, em outros tombos da cachoeira conhecidos como Apuizinho e Apuizão.
Neles, os remansos eram menos violentos, proporcionando maior acúmulo de peixes
e fácil acesso aos pescadores (Figura 23). Assim, os peixes que subiam esses tombos
tornavam-se muito vulneráveis a essas armadilhas (Figura 24).

A estrutura do covi era elaborada para permitir que os peixes entrassem pela
boca, mas ficassem impedidos de sair, uma vez que a entrada era voltada para dentro.
Quando capturados, os peixes ficavam prensados contra as grades do covi em virtude
da força da água. Muitos se machucavam, a pele e os músculos ficavam marcados
pelas grades do covi (Figura 22), provocando perda do valor comercial. Por isso,
durante a pescaria, o pescador revisava frequentemente o covi para impedir que os
peixes capturados ficassem por muito tempo submetidos a essa situação. O tempo
médio de revisão era a cada 45 minutos, com variação entre 30 e 90 minutos. A
disponibilidade de peixe é que determinava o tempo médio em que o covi seria
mantido ininterruptamente na água.

Figura 23 Pescadores colocando o covi. Foto: Juan Alonso, 2009.

Figura 21 Armadilhas de covi. Foto: Juan Alonso, 2009.

Figura 22 Marcas no babão causadas pela força das águas na
armadilha de covi. Foto: Igor Sant’Anna, 2009.
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Figura 24 Covis sendo içados e revisados. Seta mostra um peixe capturado.
Foto: Igor Sant’Anna, 2009.
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A PESC
A RECREA
TIV
A
PESCA
RECREATIV
TIVA
A beleza cênica da Cachoeira do Teotônio, aliada às facilidades de acesso e à
pesca, atraía muitos turistas para a prática da pesca amadora. Entre os meses de julho
e novembro, quando a intensidade das correntes de água diminuía e vários rochedos
ficavam expostos, muitas pessoas, especialmente moradores de Porto Velho e de outros municípios do interior, se deslocavam até Teotônio em busca de lazer.
O ápice era em setembro ou outubro, quando diversas praias também ficavam
expostas tanto na margem direita quanto na ilha abaixo da Cachoeira (Ilha Grande).
Tais praias ficavam à disposição dos turistas e familiares, que aproveitavam a natureza
e a simplicidade do lugar (Figura 25).
Em 1972 ocorreu o primeiro Campeonato de Pesca organizado pelo Lions Club
Rio Madeira de Porto Velho, com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, que melhorou as condições da estrada e colocou à disposição o Corpo de Bombeiros. O Campeonato era sempre realizado na segunda semana de setembro até o ano de 1991, e
toda a renda era destinada à comunidade. A partir de 1993, o evento passou a ser
organizado por uma loja de materiais de pesca, a Casa do Pescador, com apoio do
Clube da Pesca de Porto Velho, permanecendo assim até 2000. No último evento
foram registrados cinco mil visitantes (Badocha et al., 2001).

Um acordo entre a organização e os pescadores profissionais previa que estes
deveriam retirar seus apetrechos de pesca durante o evento. Somente à noite ou no
dia seguinte ao evento, a área estaria liberada e os pescadores profissionais poderiam
retomar a pescaria. Ademais, o acordo garantia que nenhum participante do evento
poderia ser transportado até as pedras no meio da cachoeira, consideradas perigosas.
A presença dos turistas estimulava a economia local. Todos os donos de restaurante
aproveitavam essa época para montar estruturas próximo à beira do rio a fim de atender
aos turistas (transporte para o pesqueiro escolhido, alimentação e bebidas, venda de iscas,
etc.) como também para alugar os quintais residenciais como estacionamento.
No entanto, em 2010, percebeu-se que esses turistas também criavam um problema sério, pois deixavam lixo próximo à cachoeira, como latas, garrafas de bebidas
alcoólicas e refrigerantes. Diversas carcaças de peixes em decomposição usadas como
isca ou descartadas também eram deixadas no local. Segundo relatos de pescadores,
eram comuns eventos em que turistas, por falta de espaço ou estrutura, davam preferência a peixes de maior porte recém-capturados em detrimento de outros menores
capturados anteriormente, que eram, então, descartados nos pedrais. Talvez a facilidade em capturá-los – às vezes era possível pegá-los com a mão – fosse a causa desse
problema. Assim, gerava-se uma quantidade substancial de lixo e de odor desagradável próximo aos principais pesqueiros, que se espalhava por toda a comunidade e
atrapalhava a pesca noturna. A revolta da comunidade levou a discussões pouco
amigáveis entre os comunitários e os pescadores amadores.

A CAPTURA E O ERFORÇO PESQUEIRO
A produção na Cachoeira do Teotônio, antes da formação do reservatório, no
ano de 2009 chegou a 73 toneladas, enquanto, em 2010, um valor ligeiramente
menor foi registrado: 61 toneladas de pescado (Figura 26). Os meses de maior produção foram de setembro a dezembro, coincidindo com o auge da seca e início da
enchente no rio Madeira.
A média da Captura Por Unidade de Esforço (CPUE), traduzida em número de
pescadores por dia, para esses dois anos de estudo, foi de 40,33 em 2009 e 66,5 kg/
pescador*dia em 2010 (Figura 27). Sendo assim, pode-se dizer que, em média, cada
pescador, quando se dedica à pesca, captura entre 40 e 60 kg por dia.
O conhecimento dos pescadores sobre a variação na abundância de determinadas espécies ao longo do ciclo hidrológico, ou até mesmo sobre sua presença ou
ausência, era de grande importância para otimização das pescarias. Como ocorre em
quase toda a Amazônia, a variação do nível hidrológico determina, ao menos em
parte, as categorias pesqueiras disponíveis para o mercado.

Figura 25 Pesca realizada por turistas às margens da Cachoeira do Teotônio. Foto: Michel Jégu, 2009.
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Portanto, havia uma substituição temporal das espécies exploradas na Cachoeira do Teotônio. Durante a cheia do rio Madeira, o esforço era direcionado à pesca da
dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), pois nessa época a espécie era mais abundante. Nos demais períodos (vazante, seca e enchente), outras espécies, como, por
exemplo, o barba-chata, que durante todo o período do ano era fartamente capturado, e o jaú, que apresentou aumento na produção nos meses correspondentes à
vazante, eram alvo das pescarias (Sant’Anna, 2007).A
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A COMPOSIÇÃO ESPECÍFIC
A DAS CAPTURAS
ESPECÍFICA
Na Cachoeira do Teotônio e em seu entorno, de forma geral, foram identificadas
51 espécies ou grupo de espécies exploradas pela pesca. A predominância dos peixes
lisos (Siluriformes) sempre foi marcante, representando cerca de 95% das espécies
capturadas. Dentre estas, o barba-chata ou barbado (Pinirampus pirinampu) foi a
espécie que mais se destacou, com uma produção de mais de 113 toneladas (61%),
seguida do jaú (Zungaro zungaro) com 8% (14.462,5 kg) e do babão (Brachyplatystoma
platynemum) com 6% da produção total (Figura 28). São peixes de longa migração
que, segundo os pescadores locais, seguem os Characiformes durante a piracema para
se alimentar e possuem musculaturas fortes, portanto, são capazes de subir as
corredeiras, momento em que ficam mais vulneráveis à captura.

Figura 26 Produção total (kg) capturada pelos pescadores artesanais da Cachoeira do Teotônio no período de abril de 2009 a
março de 2011 e média mensal do nível hidrológico (NH). Fonte: CPRM.

Figura 28 Produção relativa das principais espécies capturadas pelos pescadores artesanais
da Cachoeira do Teotônio no período de abril
de 2009 a março de 2011.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 27 Captura por unidade de esforço (CPUE: kg/pescador*dia) dos pescadores artesanais da Cachoeira do Teotônio no
período de abril de 2009 a março de 2011. Média do nível hidrológico (NH). Fonte: CPRM.

– 92 –

Com a instalação do empreendimento da usina de Santo Antônio, os ribeirinhos, que historicamentee colonizaram o entorno da Cachoeira do Teotônio, foram
realocados para vilas construídas e estruturadas para recebê-los. A principal vila que
recebeu a maioria dos ex-moradores da Cachoeira do Teotônio está localizada logo
acima da cachoeira que outrora existiu. As antigas vilas, portanto, também deixaram
de existir e, junto com elas, algumas modalidades de pesca ali praticadas foram extintas. A causa, fácil de compreender, foi a drástica alteração no ambiente: a beleza
exuberante das corredeiras cedeu lugar a um lago artificial. A peculiar pesca nas “burras”, que não era conhecida em nenhuma outra parte da bacia Amazônica, por exem-
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plo, não é mais realizada, bem como a pesca nos pedrais. Com a incerteza quanto ao
comportamento da pesca na região, é necessário que os estudos sejam contínuos e
acompanhem essa transição, a fim de identificar os possíveis impactos sociais gerados
pela UHE Santo Antônio aos pescadores e às espécies de peixes que eram exploradas
na Cachoeira do Teotônio.
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MADEIRA

INTRODUÇÃO
Dentre os rios da Amazônia, o rio Madeira é um dos mais povoados, destacando-se várias cidades que cresceram às suas margens, como Porto Velho e outras menos populosas, como Humaitá, Borba, Manicoré e Novo Aripuanã. Apesar das várias
cidades localizadas no eixo do rio Madeira, grande parcela da população, ao longo
da história de ocupação, se manteve em pequenas comunidades ribeirinhas, caboclas
ou indígenas.
As pequenas comunidades instaladas às margens do rio Madeira, tradicionais
em relação ao modo de vida e à cultura que mantêm, são influenciadas pela estreita
relação com a natureza e, ao longo de séculos de história, adquiriram profundo
conhecimento sobre seus ciclos. Esse conhecimento, transmitido de geração em geração, garantiu a otimização da exploração de vários recursos naturais, dentre eles o
pescado, um dos mais importantes para a subsistência e comercialização.
O pescado desembarcado em Porto Velho, e comercializado principalmente no
mercado pesqueiro Cai n’Água, é oriundo, sobretudo, da atividade de pescadores de
várias comunidades ribeirinhas, localizadas principalmente a jusante da última
corredeira, Santo Antônio.

AS COMUNID
ADES IMEDIA
TAMENTE A JUS
ANTE:
COMUNIDADES
IMEDIAT
JUSANTE
SÃO SEBASTIÃO, ENGENHO VELHO E TRIÂNGULO
A pesca na região logo a jusante da extinta Cachoeira de Santo Antônio era
realizada pelos comunitários de Engenho Velho (realocada após a construção da UHE
Santo Antônio para a Agrovila Novo Engenho Velho), São Sebastião e Triângulo. As
duas primeiras comunidades estão localizadas na margem esquerda do rio Madeira,
acima e logo abaixo das antigas corredeiras de Santo Antônio, respectivamente. O
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bairro Triângulo está situado na margem direita, acima do porto do Cai n’água, tradicional local de desembarque pesqueiro do município de Porto Velho.
A proximidade dessas comunidades com o principal mercado pesqueiro em Porto Velho sempre facilitou o escoamento do pescado capturado. Esse fator influenciou
a dedicação à atividade pesqueira como forma de geração de renda, fazendo com
que a pesca se tornasse a principal atividade econômica desenvolvida no local, principalmente no período que antecedeu a implantação das usinas hidrelétricas.
Nessas comunidades havia principalmente duas áreas de pesca distintas: a de
pedral, localizada no “pé” da cachoeira de Santo Antônio, e a que era realizada em
um pequeno trecho no canal do rio Madeira (cerca de 8 km), sem pedral, que se
estendia até o limite do bairro conhecido como balsa, local de travessia da BR-319.
Ainda nesse trecho de aproximadamente 8 km, os pescadores desenvolveram uma
dinâmica que permitia dividir a área entre todos os envolvidos na atividade.

alcançou seu auge quando a oferta de peixe era abundante. Cerca de 80 pescadores
artesanais viajavam para o baixo Madeira com suas grandes embarcações (barcopescador). Além disso, também utilizavam voadeiras (canoa motor) com motores
potentes para enfrentar as correntezas advindas das corredeiras de Santo Antônio e
Teotônio.
Os peixes mais pescados com grozeira eram a dourada (B. rousseauxii), o filhote
( B. filamentosum ), o surubim ( Pseudoplatystoma punctifer) , o caparari
(Pseudoplatystoma tigrinun) e a pirarara (Phractocephalus hemioliopterus). Era baixo
o valor comercial da pirarara – os pescadores chegavam a vendê-la por R$ 0,50 o
quilo – mas, atualmente, a espécie passou a ser mais valorizada comercialmente. A
jatuarana (Brycon amazonicus), os pacus (Mylossoma sp., Myleus spp. e Metynnis
spp.) e a pirapitinga (Piaractus brachypomus) também eram importantes nas pescarias.

Engenho Velho, comunidade que era localizada às margens da Cachoeira de
Santo Antônio, nem sempre viveu da pesca. Na década de 1940, seus moradores
praticavam somente a agricultura e a pecuária bovina, e a pesca destinava-se apenas
à subsistência. Nessa época, os pescadores artesanais viviam do outro lado do rio, na
área do Bate-Estaca e no igarapé próximo ao bairro Triângulo. A atividade pesqueira
se tornou relevante para a economia familiar dos moradores somente por volta das
décadas de 1950 e 1960.
As terras na área de Engenho Velho eram compartilhadas, mas a maior parte
pertencia a dois irmãos espanhóis, e o restante era dividido entre dez grandes famílias
que ali habitavam. As extensões dos terrenos variavam entre 540 e 1.000 m², entretanto, não eram escrituradas. Atualmente, na vila denominada de Novo Engenho
Velho, vivem 42 famílias e cerca de 20 pescadores artesanais.
Os pescadores de Engenho Velho se deslocavam a “pé” (caminhavam de suas
casas até os pedrais) para realizar as pescarias. Os apetrechos mais utilizados eram a
grozeira e/ou espinhel (linha mestra com várias linhas secundárias contendo anzóis
médios ou grandes) e tarrafa (rede cônica com bordas equipadas com chumbo), que
permitiam a captura principalmente de espécies como a dourada (Brachyplatystoma
rousseauxii), o filhote (Brachyplatystoma filamentosum), o barba-chata (Pinirampus
pirinampu) e o jaú (Zungaro zungaro).
Por outro lado, os pescadores da comunidade de São Sebastião, além de tradicionalmente terem pescado na área do pedral da Cachoeira de Santo Antônio, utilizavam também o trecho do canal do rio Madeira, livre de pedras, localizado bem em
frente à comunidade. Os pescadores dessa localidade realizam suas pescarias principalmente com uma rede de emalhe grande e alta, denominada na região de descaída.
Essa rede geralmente é colocada no meio do rio Madeira e dois pescadores seguram
em cada lado do apetrecho e descem à deriva no rio. As espécies mais capturadas são
a dourada (B. rousseauxii) (Figura 1) e o filhote (B. filamentosum).
A pesca explorada por moradores de São Sebastião era, e ainda é, praticada por
pescadores da comunidade do bairro Triângulo, que fica às margens do rio Madeira,
na zona urbana de Porto Velho. Viviam no local aproximadamente 250 a 300 famílias. Segundo os pescadores locais, nas décadas de 1980 e 1990, o bairro do Triângulo
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Figura 1 Dourada capturada por pescadores de São Sebastião. Foto: Suelen Brasil, 2011.
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De acordo com informações de pescadores locais, na década de 1990 a região
do Engenho Velho, Triângulo e São Sebastião era explorada por cerca de 150 pescadores. Contudo, os registros do Capataz da Colônia no Flutuante Cai N’Água para os
anos de 2006 a 2009 mostraram que esse número foi reduzido para 30. Dessa forma,
é difícil avaliar precisamente quantos pescadores atuavam no período. Deve-se salientar ainda que sempre foi comum a compra de pescado entre os pescadores locais
para a revenda em Porto Velho e, no momento do desembarque no flutuante Cai
N’Água, o registro do pescado era feito somente em nome do comprador.
A produção registrada, antes da formação do reservatório, para Engenho Velho,
Triângulo e São Sebastião, em 2006, 2007, 2008 e 2009, foi, em média, de 12 toneladas por ano, concentrada principalmente no período de enchente e cheia do rio
Madeira, entre os meses de novembro e abril (Figura 2).

Figura 3 Produção relativa das principais espécies capturadas pelos pescadores artesanais das comunidades de Engenho Velho, Triângulo e São Sebastião nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009.

AS COMUNID
ADES A JUS
ANTE DAS CACHOEIRAS:
COMUNIDADES
JUSANTE
SÃO CARLOS E CAL
AMA
ALAMA

Figura 2 Produção média (kg) mensal das comunidades de Engenho Velho,
Triângulo e São Sebastião nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009.

Avaliando a composição específica nos anos estudados nas três comunidades,
observou-se que foram capturados cerca de 40 espécies e/ou categorias de pescado.
Dentre essas, apenas dez corresponderam a 82,4% da produção total. A dourada (B.
rousseauxii) foi a mais capturada no período, contribuindo com 41,3% da produção.
Em seguida vieram outras espécies de siluriformes, como o barba-chata (Pinirampus
pirinampu), filhote (B. filamentosum) e babão (B. platynemum), com 18,6%, e alguns caraciformes, como o pacu (Mylossoma spp.), curimatã (Prochilodus nigricans) e
jaraqui (Semaprochilodus spp.), com 14,9% (Figura 3).
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Dentre as localidades a jusante do trecho de corredeiras, São Carlos do Jamari e
Calama são as mais populosas e, por isso, contribuem significativamente para a produção pesqueira da região de Porto Velho. Ambas as comunidades estão localizadas
nas primeiras áreas de planície alagada abaixo das corredeiras do rio Madeira e são
cercadas por unidades de conservação. No entorno de São Carlos encontra-se a Reserva Extrativista (RESEX) do Lago do Cuniã; já no entorno de Calama está localizada a
Floresta Nacional (FLONA) de Jacundá. Essas áreas são favorecidas por apresentarem
inúmeros lagos de várzeas, contribuindo para a alta piscosidade local e fazendo com
que a atividade pesqueira seja de suma importância para os pescadores da região.
A comunidade de São Carlos do Jamari conta com uma população formada por
aproximadamente 400 famílias que vivem principalmente da agricultura de subsistência e da pesca comercial. Está localizada a 110 km de Porto Velho, na margem esquerda,
em frente à foz do rio Jamari, um dos afluentes do rio Madeira (Figura 4). O acesso
pode ser por via fluvial, e o trajeto é de cerca de oito horas, com um barco de linha
partindo de Porto Velho, ou de duas horas, de canoa com motor de popa 40 Hp. No
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entanto, recentemente, uma via terrestre, que conecta a foz do rio Jamari à capital,
facilitou o acesso à vila, e o trajeto pode ser feito em cerca de uma hora e meia de
viagem. Essa estrada também facilitou o escoamento do pescado capturado na comunidade. São Carlos possui energia elétrica 24 horas por dia, rede pública com água encanada,
uma unidade de saúde e uma escola municipal que oferece ensino até o nível médio.
Calama, por sua vez, está localizada na margem direita do rio Madeira, a jusante
de São Carlos, nas proximidades da foz do rio Machado (Figura 5). Pode ser acessada
somente por via fluvial, ficando aproximadamente 14 horas de Porto Velho com o
uso do barco de linha ou quatro horas de canoa motor com potência de 40 Hp. A
comunidade fica próxima da divisa com o estado do Amazonas e, por via fluvial,
uma hora e meia (a bordo de uma voadeira com motor de 40 Hp) separa Calama do
município de Humaitá. A comunidade é habitada por 2.922 pessoas (IBGE, 2007),
que estão distribuídas por quatro bairros: São José, Tancredo Neves, São Francisco e
São João. O bairro São Francisco também é chamado de “bairro dos pescadores”,
pois é lá que se concentra a maioria dos trabalhadores. As famílias de Calama dependem quase exclusivamente dos recursos naturais, dedicando-se em tempo integral ou
parcial à agricultura e à pesca.

Figura 4

Comunidade de São Carlos. Foto: Luiz Machado, 2012.
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AS EMBARC
AÇÕES
EMBARCAÇÕES
A frota pesqueira das comunidades de São Carlos e Calama é similar, composta
por embarcações essencialmente artesanais, as quais são todas confeccionadas em
madeira. Dentre essas embarcações, foram identificados dois principais tipos: barcos
pescadores e canoas. Estas, por sua vez, podem ser a remo ou motorizadas (Tabela 1).
As canoas não possuem casaria nem porão para armazenar gelo ou pescado. A despeito disso, os pescadores podem levar caixas de isopor com gelo nas pescarias que
duram mais de um dia, embora nenhum método seja comumente utilizado para
conservar o pescado durante as viagens mais curtas. O processo de conservação dos
peixes é realizado principalmente após os desembarques, quando os pescadores entregam o pescado aos atravessadores locais ou armazenam em suas próprias casas.
Nas duas comunidades, as canoas não motorizadas apresentaram menor porte,
com o comprimento variando entre 3 e 10 m. As canoas motorizadas em São Carlos
mediram entre 5 e 10 m de comprimento, ao passo que em Calama os comprimentos
variaram entre 4 e 11,5 m. As canoas motorizadas apresentaram capacidade de
armazenamento maior que as canoas não motorizadas.

Figura 5

Comunidade de Calama. Foto: Maria Alice L. Lima, 2010.
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Os barcos pescadores são menos frequentes nas pescarias que as canoas, sendo utilizados principalmente em viagens de longa distância (Figura 6). São embarcações de maior porte, com capacidade para armazenar entre 1.000 kg e 8.000 kg,
além de possuírem tripulação própria..
Tabela 1 Características das embarcações cadastradas em São Carlos e Calama.

Localidade

São Carlos

Calama

Nº

Comprimento
médio (m)

Canoa não motorizada

29

4,5

*

242

Canoa motorizada

278

7,4

7,2

680,2

Barco pescador

4

8,4

20,2

3.333

Canoa não motorizada

7

5,1

*

291,3

Canoa motorizada

233

5,1

6,6

679,7

Barco pescador

3

11,2

12,60

2.625

Tipo

Potência
média (Hp)

Capacidade média de
armazenamento (kg)

OS AMBIENTES E LOC
AIS DE PESC
A
LOCAIS
PESCA
Nas duas comunidades em estudo, os rios foram os locais de pesca mais produtivos, correspondendo a 68,4% de toda a produção registrada em São Carlos e 42,6%
em Calama. As principais áreas de pesca em São Carlos foram, além do rio Madeira,
o rio Jamari, o igarapé do Cuniã e o lago Capitari, responsáveis por 95,5% da captura total. Por outro lado, em Calama, a maior produção foi proveniente dos rios
Madeira, Machado e Preto, que representaram 96,8% da produção desembarcada
(Figura 7).

Figura 7 Produção relativa (%) dos principais locais de pesca utlizados pelos
pescadores artesanais de São Carlos e Calama entre abril de 2009 e março de 2011.

Figura 6

Pescador em seu barco na comunidade de Calama. Foto: Maria Alice L. Lima, 2010.
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Todos os ambientes descritos acima estão localizados próximos às comunidades
estudadas, indicando que a escolha dos locais de pesca pode ser influenciada pelo
menor custo, visto que pescarias próximas à moradia dos pescadores são menos onerosas. Outro fator que pode explicar a intensa pescaria nessas áreas é o conhecimento
apurado dos pescadores acerca da produtividade desses locais. A dourada e o filhote,
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que migram no leito do rio Madeira, próximo às suas moradias, são espécies com alto
valor comercial e influenciam ainda mais a captura nesse ambiente. Além disso, as
pescarias realizadas nos afluentes do rio Madeira, como os rios Jamari e Machado,
podem ser favorecidas pelo processo migratório das principais espécies de escama,
que utilizam esses ambientes para fins reprodutivos ou alimentares. Goulding, em
1979, já descrevia com alguns detalhes como ocorre a migração dessas espécies nos
principais afluentes do rio Madeira.

OS APETRECHOS DE PESC
A
PESCA
O principal apetrecho de pesca utilizado nas duas comunidades foi a malhadeira,
seguido pela caçoeira (Figuras 8 e 9). Juntos, esses dois apetrechos representaram
mais de 90% da produção em ambas as comunidades (Figura 10). Entretanto, além
desses apetrechos modernos e eficientes, os pescadores também empregaram artes
mais tradicionais, como o espinhel, a groseira e o caniço.

Figura 8 Pescador de Calama confeccionando a malhadeira. Foto: Maria Alice L. Lima, 2010.
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Os pescadores de São Carlos e Calama apresentam uma característica peculiar no
que se refere às pescarias com a caçoeira, que é utilizada principalmente para capturar
os Siluriformes (“peixes lisos ou de couro”). Essa pescaria é praticada geralmente em
dupla, com uma rede de arrasto de aproximadamente 250 m de comprimento e uma
canoa com motor do tipo rabeta. Um pescador lança a rede no rio, enquanto o outro
controla a canoa. Assim, ao chegar ao final, quando o apetrecho já está imerso, eles
seguem rio abaixo arrastando na calha durante trinta minutos em média. Para a eficácia
e segurança dessa prática, esses trabalhadores artesanais contam com um conhecimento
aprofundado sobre as áreas onde é possível realizar o lance. Sempre verificam a extensão do rio e as condições locais para que a rede não seja danificada em algum material
submerso, como a presença de troncos, pedras, embarcações antigas ou até mesmo
dragas de garimpo que foram abandonadas no leito do rio.
Para aperfeiçoar as capturas e o relacionamento entre os pescadores locais, regras informais para a utilização dos espaços de pesca têm sido estabelecidas. A principal regra adotada foi o “sistema por vez”, segundo o qual os pescadores respeitam a
ordem de chegada ao local de pesca para lançar a caçoeira. Ao término de cada
lance, os pescadores retornam para o final da “fila” para esperar “sua vez” de realizar
o lance novamente. Esse sistema foi adotado para que todos os pescadores conseguissem acessar os pontos mais produtivos.

Figura 9

Pescadores realizando a pesca com a caçoeira na comunidade de São Carlos. Foto: Maria Alice L. Lima, 2010.
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Desta forma, as maiores capturas, para as duas comunidades, foram realizadas
durante a seca e a enchente (Figura 11). No período da seca, os peixes ficam mais
concentrados no leito do rio, aumentando sua densidade; já na enchente é o período
em que as espécies migradoras realizam seus movimentos rio acima para reprodução
e, na sequência, se distribuem nas áreas de floresta alagada para alimentação.

Figura 10 Produção relativa (%) das capturas realizadas com os principais
apetrechos de pesca pelos pescadores artesanais de São Carlos e Calama
no período de abril de 2009 a março de 2011.

A CAPTURA E O ESFORÇO PESQUEIRO
O volume total de peixes desembarcado em São Carlos, no período estudado,
foi de 53.483,5 kg distribuídos em 1.512 desembarques. Em Calama, a produção foi
superior, 80.675,5 kg distribuídos em 882 desembarques.
Assim como em outros locais da Amazônia (Santos, 1986/87; Boischio, 1992;
Isaac et al., 2004; Gonçalves & Batista, 2008), a captura total, durante um ciclo
anual, apresentou grande variabilidade mensal, demonstrando relação com as oscilações do nível do rio. O conhecimento empírico a respeito da relação entre a variação
sazonal das águas e do movimento dos peixes é um fator que permite que os pescadores selecionem locais e períodos para a pesca, bem como os aparelhos mais eficientes na captura de cada espécie.
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Figura 11 Produção total (kg) capturada pelos pescadores artesanais de São Carlos e Calama no período
de abril de 2009 a março de 2011.

Uma medida de produtividade frequentemente utilizada para avaliar o rendimento da atividade pesqueira é a captura por unidade de esforço (CPUE). Assim,
enquanto a produção fornece um valor absoluto da pesca, a CPUE é um valor relativo, que retrata o quanto é produzido por pescador e/ou por dia. Neste estudo foi
adotada como unidade de CPUE a captura por pescador por dia. Dessa forma, verificou-se a média mensal dos valores de CPUE ao longo dos dois anos estudados.
Em média, cada pescador das duas localidades capturou 20 kg por dia. No
entanto, a CPUE é muito homogênea ao longo dos anos avaliados. Em São Carlos, o
mês em que o pescador conseguiu capturar maior quantidade (em kg) por dia foi em
fevereiro de 2011, que correspondeu ao final da enchente do rio. Em Calama, o mês
de maior captura por dia foi em dezembro de 2010, período em que o rio estava
enchendo (Figura 12). Apesar de a produção variar consideravelmente ao longo do
ano, pode-se perceber que cada pescador ainda conseguia manter seu rendimento
independentemente da época.
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Figura 12

Captura por unidade de esforço (kg/pescador*dia) dos pescadores artesanais de São Carlos e
Calama no período de abril de 2009 a março de 2011.

A COMPOSIÇÃO ESPECÍFIC
A DAS CAPTURAS
ESPECÍFICA
As pescarias artesanais comerciais realizadas em São Carlos e Calama, como
geralmente acontece na Amazônia, são multiespecíficas. Os estudos ali desenvolvidos
indicaram a presença, respectivamente, de 49 e 51 espécies ou grupo de espécies
explotadas, englobando exemplares de médio e grande porte, com predominância
de Characiformes (“peixes de escama”) e Siluriformes migradores (“peixes lisos”).
Entretanto, apesar da alta diversidade das capturas, apenas dez espécies representaram 83% da captura total em São Carlos e 77% em Calama.
Dentre as espécies desembarcadas em São Carlos, as mais importantes, em ordem decrescente, foram: pacu-comum, dourada, filhote, curimatã, sardinha-comprida, jatuarana, surubim e traíra, que juntas corresponderam a 80% da produção total.
Com exceção do surubim e da traíra, entre as espécies capturadas em São Carlos,
todas também foram importantes em Calama, além do jaraqui-escama-grossa, pirarara,
pescada e tucunaré-açu (Figura 13).

OS CONFLITOS
Durante a construção dos mapas mentais (Figura 14), os pescadores das localidades de São Carlos e Calama citaram o rio Madeira e seus principais afluentes, os rios
Jamari e Machado, como importantes locais de pesca. Relataram, ainda, possíveis conflitos em virtude da redução de áreas, podendo gerar aumento na pressão sobre determinadas regiões. Dentre as regiões mais vulneráveis estão as mais piscosas, passíveis de
migrações dos pescadores, como as unidades de conservação do entorno das comunidades, principalmente na Reserva Extrativista do Cuniã e Flona Nacional do Jacundá.
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Figura 13 Produção relativa das principais espécies capturadas pelos pescadores artesanais de São Carlos e Calama no
período de abril de 2009 a março de 2011.

O rio Madeira sempre foi o principal local de pesca para os pescadores de São
Sebastião e Engenho Velho (Figura 15). Em Engenho Velho pescavam nos “tombos”,
“remansos” e “pedrais” existentes nos limites das áreas da antiga cachoeira de Santo
Antônio e Teotônio. Os pescadores de São Sebastião utilizavam a área a jusante do
último tombo da cachoeira de Santo Antônio até a área de travessia da balsa que dá
acesso a BR-319, porém, com a construção da ponte sobre o rio Madeira e da usina
hidrelétrica nesse mesmo trecho, a área de pesca diminuiu e aumentou o conflito na
região.
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Figura 15 Mapa mental dos pescadores das localidades de São Sebastião e Novo
Engenho Velho com a representação dos limites das áreas de pesca.

Figura 14 Mapa mental dos pescadores das localidades São Carlos e Calama com a
representação dos limites das áreas de pesca.
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“Conta a lenda que, após diversos conflitos entre indígenas e brancos, os
primeiros foram obrigados a fugir em canoas para não serem dizimados. Cuniã,
uma índia jovem e bela, foi capturada e mantida viva em função da sua
beleza. A moça, que ficava mais triste a cada dia, em uma noite enluarada,
enfeitiçou a todos enquanto dormiam, mergulhou nas águas do lago e nunca
mais foi vista. Acredita-se que Cuniã se transformou numa cobra-grande e esta
esteja adormecida no poço mais fundo do lago (...)” (Overmundo, 2013).

INTRODUÇÃO
A Reserva Extrativista do Lago do Cuniã (RESEX Cuniã) localiza-se na margem
esquerda do rio Madeira, no município de Porto Velho, capital de Rondônia, e constitui-se em uma das mais deslumbrantes e conservadas paisagens naturais da região.
Provida de flora e fauna diversas, sua popularidade se deve principalmente à grande
densidade de jacarés e à pesca do pirarucu, o maior peixe de escama de água doce da
região amazônica (Figura 1).
Antes de se tornar Reserva Extrativista (RESEX), a região do Lago do Cuniã, a
qual engloba as regiões dos lagos e suas comunidades ribeirinhas, era incluída na
Estação Ecológica do Cuniã (ESEC), criada na década de 1980 e cuja categoria de
unidade de proteção integral não permitia que se morasse no local. Em 1999, a população tradicional, unida na luta para adquirir o direito de permanecer na área, foi
essencial para que parte da unidade de conservação fosse convertida em Reserva
Extrativista. A criação da RESEX garantiu a permanência dos moradores em conformidade com a exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais
renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista. Comunidades como
essa mantêm um sistema de saberes e gestão tradicional dos recursos que justifica o
reconhecimento de seu direito a esse território. Sua permanência nessas áreas significa
não somente o reconhecimento da importância e a proteção de seu conhecimento,
mas a manutenção da diversidade cultural (Diegues, 2004).
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A

B
Figura 1

Reserva Extrativista do Lago do Cuniã. Fotos: (A) Mario Venere, 2013; (B) Arquivo do LIP/UNIR e SAE, 2010; (C) Haissa Melo de Lima, 2010.

C

A RESEX Cuniã localiza-se a 130 km do centro urbano de Porto Velho e possui
55.850 hectares formados por um mosaico de mais de 60 lagos. O sistema de lagos é
conectado ao canal principal do rio Madeira por um igarapé principal, também de
nome Cuniã, com uma extensão de 40 km (Figura 2). As comunidades existentes na
RESEX estão praticamente isoladas, visto que o acesso é possível somente por via
fluvial, com pouco transporte regular de barco, ou por via terrestre, por uma trilha
em meio à mata.

A

B

C

D
Figura 3

Localização das habitações em meio à mata na RESEX Cuniã. Fotos: A, B e C:
Mario Venere, 2013; D: Ariel R. dos Santos, 2010.

Resex Cuniã
Cursos d´água

Figura 2

Mapa da RESEX Cuniã. Elaboração: Hellison Arnaldo da Silva Alves.

Figura 4 Travessia de canoa para outro núcleo da RESEX Cuniã. Foto: Túlio R. Araújo, 2009.
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Na época de águas altas, o acesso ocorre pelo rio Madeira, saindo da cidade
de Porto Velho e entrando no igarapé Cuniã, uma viagem de pouco mais de 5 horas
de duração. No período de verão amazônico, com a seca dos igapós, o acesso pelo
igarapé Cuniã torna-se lento e perigoso em virtude dos troncos caídos e das raízes de
árvores expostas acima do nível das águas. Apenas barqueiros experientes se aventuram a ultrapassar as adversidades nessa época do ano. Por essa razão, os moradores
do distrito de São Carlos criaram um percurso alternativo: partindo de sua comunidade, abriram uma trilha com pouco mais de 13 km no meio da floresta, que dá acesso
ao lago. É por esse trajeto que os moradores de São Carlos transportam, de motocicleta, pessoas e cargas para a RESEX Cuniã.
A comunidade do Cuniã é dividida em quatro núcleos populacionais (Figura
5): Araçá, Silva Lopes e Araújo, Neves e Pupunhas, compostas por cerca de 400
pessoas distribuídas em 110 famílias. A maior parte da população é formada por
descendentes nordestinos que migraram para a região na época dos seringais e por
indígenas, principalmente da etnia Mura. A atividade pesqueira é visivelmente a principal fonte de renda dos moradores. No entanto, o núcleo Araçá também realiza o
plantio da mandioca, cuja produção se destina ao consumo próprio e à comercialização
da farinha. No período da entressafra da pesca, a comunidade direciona as atividades
para os produtos ofertados pela floresta, principalmente a castanha-do-brasil e o açaí
(Doria et al., 2005).

Figura 5

O NÚMERO DE PESC
ADORES E A FROT
A PESQUEIRA
PESCADORES
FROTA
Na área da RESEX Cuniã, em 2009, foram registrados 72 pescadores profissionais que pescam e comercializam o pescado. A atividade, na região, baseia-se na
estrutura familiar, na qual trabalham, geralmente, o marido, o(s) filho(s) e/ou a esposa. Os anos de experiências e conhecimentos tradicionais sobre o comportamento
dos peixes são passados de pai para filho.
As pescarias, em geral, são curtas – com duração de 1/2 a 2 dias – e são
realizadas em local não muito distante das residências. Isso permite ao pescador retornar
mais de uma vez por dia para providenciar a limpeza e o congelamento do pescado.
Utilizam-se canoas pequenas motorizadas ou não motorizadas, confeccionadas em
madeira e com baixa capacidade de armazenamento (Tabela 1).
Tabela 1 Tipos de embarcações que atuam na RESEX Cuniã e características estruturais:
quantidade (N) comprimento médio em metros (m), potência média (Hp) e capacidade
média de armazenamento (kg).
Tipo

N

m

Hp

kg

Canoa não motorizada

65

4,15

*

262

Canoa motorizada

60

6,85

20,27

481

Comunidade da RESEX Cuniã e seus principais pesqueiros. Mapa confeccionado pelos pescadores em
reuniões participativas. Adaptado por Zacarias Souza Santos, morador local, em 2009.

OS LOC
AIS, OS AMBIENTES E OS APETRECHOS DE PESC
A
LOCAIS
PESCA
Os pescadores locais têm conhecimento acurado sobre as áreas de pesca, os
aparelhos mais eficientes para a captura da espécie, o movimento dos peixes em
função da dinâmica das águas, e utilizam essas informações para aperfeiçoar as pescarias e proteger as espécies (Doria et al., 2008).

Os apetrechos que podem ser empregados nas pescarias foram determinados
conforme a condição da unidade de conservação e as características ambientais da
região. Porém, a malhadeira, tipo de apetrecho muito utilizado pelo pescadores da
bacia do rio Madeira, é proibida na Resex do Cuniã.

A partir do conhecimento ecológico tradicional, os pescadores do lago do Cuniã
determinam o uso das diferentes áreas inseridas no sistema hidrográfico da RESEX
Cuniã. Conforme distinção da fauna de peixes feita pelos pescadores, algumas espécies usam o lago do Arrozal e Cuniãzinho como berçários; a área do lago do Cuniã
Grande como local de crescimento dos alevinos; e os lagos Rodencio e Matiri aparecem como locais de crescimento do pirarucu, áreas escolhidas pela comunidade para
proteção da espécie (Doria et al., 2005).
Os locais de pesca também variam de acordo com a localização de cada comunidade, facilitando e reduzindo o tempo de deslocamento dos pescadores. Em épocas de águas baixas, alguns locais se tornam de uso comum, em função da alta produção do pescado.
A área de várzea foi a mais utilizada para as pescarias. Os pesqueiros mais usados
pelos pescadores foram o Arrozal, o lago do Cuniã Grande, o Igarapé do Campo e o
Igarapé Grande, perfazendo, juntos, mais de 65% da produção capturada na RESEX
(Figura 6). Em função das águas lênticas da região, predominou o uso de flecha,
tarrafa, espinhel e arpão (Figura 7). A flecha foi utilizada para a captura das espécies
essencialmente sedentárias; a tarrafa foi usada na época de águas baixas; e o arpão,
nas pescarias do pirarucu (Figura 8).

Figura 6

Locais mais utlizados para pescarias na RESEX Cuniã no período
de abril de 2009 a março de 2011.
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Figura 7

Figura 8

Aparelhos de pesca mais utilizados na RESEX Cuniã no período
de abril de 2009 a março de 2011.

Arco e flecha sendos utilizados na pesca do pirarucu. Fotos: Mário Vênere, 2013.
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A captura, o esforço pesqueir
o e a composição
pesqueiro
específica
A produção pesqueira total da RESEX no período de abril de 2009 a março de
2011 foi de 57 toneladas. Em média, cada pescador capturou 22 kg por dia. As variações mensais na atividade pesqueira em 2009 e 2010 foram intensamente influenciadas pelo nível hidrológico, cujo período de maior produção ocorreu na vazante e
seca. Em 2009, julho foi o mês de maior incremento na produção. Já em 2010, de
abril até novembro, a produção manteve-se constante, destacando-se os meses de
maio, julho e agosto (Figura 9).

Entre as principais espécies pescadas que foram comercializadas e consumidas na
RESEX, mais de 90% são peixes de escama: jatuarana (Brycon spp.), tamoatá
(Hoplosternum spp.), tucunaré (Cichla spp.), pacu-comum (Mylossoma spp.), pirarucu
(Arapaima gigas), curimatã (Prochilodus nigricans) e acará-açu (Astronotus crassipinis)
(Figuras 10 e 11).

(A)

Figura 10

Algumas das principais espécies capturadas na RESEX Cuniã. Fotos: Haissa Melo de Lima, 2010.

(B)

Figura 9 (A) Produção pesqueira em quilograma e (B) Captura Por Unidade de Esforço (CPUE) da RESEX
Cuniã no período de abril de 2009 a março de 2011.
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Figura 11

Categorias pesqueiras mais comercializadas na RESEX Cuniã no
período de abril de 2009 a março de 2011.
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Ao longo do ano, todos os peixes podem ser explotados, exceto na época do
defeso – de novembro a março –, quando a pesca fica restrita a poucas espécies. O
pirarucu é a única espécie cuja captura fica liberada durante apenas seis meses do ano,
de 1° de maio a 31 de outubro.

No período de captura da espécie, a renda familiar se eleva consideravelmente.
Mais de 70% dos pescadores do lago pescam o pirarucu, demonstrando a grande
relevância da espécie para a economia da comunidade. Em 2009, a captura foi de
3.488 kg, enquanto em 2010 foi registrado um total de 4.029 kg.

Dentre os principais peixes capturados, a jatuarana é uma espécie migradora,
que utiliza o lago apenas em parte de seu ciclo de vida. Os demais peixes são tipicamente de águas lênticas, completando todo o seu ciclo de vida no lago. O tamoatá,
uma espécie de grande relevância na produção total de pescado, é um peixe abundante na época da seca e sua captura é facilitada pelo uso da tarrafa.

Em toda a área da RESEX Cuniã é possível encontrar o pirarucu, mas a captura
é realizada principalmente no lago Arrozal, no lago Matiri e no Igarapé Cuniã. Na
cheia, o pirarucu transita por toda a área de várzea da RESEX. Relatos dos comunitários dão conta de que os pirarucus “ovados” aparecem anualmente nos meses de
agosto e setembro e de que o tamanho da espécie em reprodução seria de 1,50 m.
Contudo, na literatura, o tamanho de primeira reprodução é estimado, em média,
em 1,70 m de comprimento (Mueller, 2006). O pirarucu na RESEX Cuniã, de acordo
com relatos dos pescadores, alimenta-se de peixes de pequeno porte, como branquinha, tucunaré, traíra, curimatã, tamoatá, entre outros (Figura 12).

A PESC
A DO PIRARUCU
PESCA
O pirarucu (Arapaima gigas) é o maior peixe de escama de água doce da Amazônia (Nelson, 1994; Li & Wilson, 1996), podendo alcançar mais de 2 m e pesar cerca
de 200 kg. É um peixe de respiração aérea obrigatória, carnívoro e territorialista.
Provavelmente, o pirarucu foi um dos predadores mais importantes na Amazônia, mas atualmente, em algumas regiões, o estoque da espécie tem diminuído consideravelmente (Barthem & Goulding, 2007). Isso tem afetado o tamanho de várias
populações e levado à baixa ocorrência de indivíduos grandes (Ferraris Jr., 2003).
A espécie está incluída na lista da Convenção sobre o Comércio Internacional
das Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (Mueller, 2006; Vianna
et al., 2007). Essa lista compreende espécies não necessariamente ameaçadas de
extinção, mas que poderão vir a ser incluídas se não houver restrições que possam
evitar uma exploração incompatível com a manutenção de suas populações.
A RESEX Cuniã era o único lugar no estado onde era permitida a pesca do pirarucu.
Em função disso, algumas determinações na região quanto às embarcações e ao uso de
apetrechos, como arpão e flecha, foram influenciadas principalmente pela pesca da
espécie. Durante anos, fatores como o alto valor comercial, a elevada captura da espécie e a pesca sem normas fizeram com que a explotação do pirarucu fosse intensa.
Pensando na manutenção do estoque e no meio de vida rentável da comunidade, os
moradores se organizaram e, juntamente com os órgãos responsáveis, criaram restrições de captura da espécie por meio do manejo conforme descrição abaixo:
“Segundo instrução normativa do IBAMA nº 34, de 18 de junho de 2004, são
permitidos a captura, a comercialização e o transporte do pirarucu com as
seguintes medidas de tamanho mínimo: 1,50 metro de comprimento total,
para o peixe inteiro; 1,20 metro de comprimento total para a manta fresca;
1,10 metro de comprimento total para a manta seca. Considerando-se a manta o produto inteiro resultante do corte longitudinal medido da região anterior do opérculo até a última vértebra caudal.”
O acordo previa que cada pescador poderia capturar o quanto quisesse, desde
que o peixe tivesse as medidas permitidas. A época liberada para captura do pirarucu
é de 1º de maio até 31 de outubro, e a comercialização da carne só é válida com a guia
e carimbo do ICMBio.
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Figura 12

Mantas salgadas e filés frescos são as formas de armazenamento para a venda do pirarucu.
Fotos: A: Carolina Doria, 1996; B e C: Livia M. L. Silva, 2010.

A pesca do pirarucu no lago do Cuniã é artesanal e especializada. O arpão é o
único apetrecho utilizado para a prática, que é realizada com uma canoa não motorizada. O pescador segura o remo com uma mão e realiza movimentos suaves para
manter-se na posição ou deslocar-se; com a outra mão, segura o arpão de ponta
extremamente afiada e espera o momento certo para arpoar o peixe (Figura 13). O
pirarucu adulto possui respiração aérea obrigatória, subindo à superfície da água vez
por vez para “abocanhar” o ar. Esse movimento é chamado de “boiada” e é acompanhado por um som típico da espécie. O pescador experiente aproveita-se da maior
susceptibilidade do pirarucu em seu movimento de boiada para capturá-lo.

– 125 –

Na bacia do rio Madeira, o pirarucu era um peixe de abrangência natural somente na parte a jusante da Cachoeira do Teotônio, a qual incluía a RESEX Cuniã.
Entretanto, faz alguns anos, o pirarucu tem ocorrido em outros trechos a montante
da Cachoeira do Teotônio. Conforme relatos dos pescadores, um açude na região do
Peru estourou e levou à introdução acidental dessa espécie na região (Coca Méndez
et al., 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Reserva Extrativista do Cuniã é uma unidade de conservação (UC) com uso
concedido às populações extrativistas, garantindo a proteção do meio em que vivem
e assegurando o fortalecimento do modo de vida e a cultura dessas comunidades.
Esses tipos de UCs são fundamentais para a conservação e a exploração sustentável dos recursos naturais. De fato, algumas delas se localizam em áreas margeadas
por grande pressão antrópica, como queimadas, desmatamentos, pescas, caças ilegais, entre outras, reforçando a necessidade de manutenção dessas unidades e criação
de novas.
A área de várzea do lago da RESEX é de grande importância para a biodiversidade
e para a fauna aquática da bacia do rio Madeira. Apresenta alta produtividade graças
às inundações pelas águas brancas do Madeira, ricas em minerais e suspensões orgânicas. As planícies de inundações associadas ao grande número de vegetações flutuantes
servem como locais de reprodução, alimentação e refúgio para algumas espécies de
peixes.
No período de 2008 a 2012, na RESEX Cuniã, Queiroz e colaboradores (2013)
inventariaram 189 espécies de peixes de 34 famílias e 8 ordens, destacando a riqueza
notável das espécies nessa área. Inventários realizados em outros lagos na Amazônia
central estimaram a riqueza de peixes em pouco mais de 41 espécies (Saint-Paul et al.,
2000; Siqueira-Souza & Freitas, 2004; Soares et al., 2006). Os autores citam que
contribui para a manutenção dessas espécies o fato de os corpos d’água que formam
o lago da RESEX Cuniã serem provenientes da Estação Ecológica Cuniã, área de
proteção integral que garante uma rede hidrográfica íntegra e conservada. Queiroz et
al. (2013) afirmaram que essas peculiaridades da RESEX Cuniã são de grande importância para a manutenção da diversidade de peixes na região, pois fornecem local
apropriado para o ciclo de vida, o que garante o recrutamento à pesca.
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A multiespecificidade da composição da pesca, fenômeno também observado em
outras áreas da Amazônia (Santos, 1986/87; Merona & Bittencourt, 1988; Issac & Barthem,
1995; Batista & Petrere, 2003; Batista, 2004; Santos & Santos; 2005; Cardoso & Freitas,
2008), é uma característica comum ao longo do rio Madeira. Apesar disso, a maior
parte da exploração é realizada sobre um pequeno número de espécies caracteristicamente representadas em categorias de pescado, mesmo havendo substituição espacial
e/ou temporal das categorias em função de fatores ambientais, sociais e econômicos.

Overmundo. 2013. Disponível em www.overmundo.com.br/overblog/festejo-de-saosebastiao. Acesso em 11/06/2013.
Queiroz, L.J. ; Torrente-Vilara, G.; Vieira, F.G.; Ohara, W.M.; Zuanon, J. & Doria, C.R.C.
2013.Fishes of Cuniã Lake, Madeira River Basin, Brazil. Check List, 9(3): 540-548.
Saint-Paul, U.; Zuanon, J.A.S.; Villacorta-Correa, M.; Garcia, M.; Fabré, N.; Berg, U&
Junk, W.J.. 2000. Fish communities in central Amazonian white-and blackwater floodplains.
Enviromental Biology of Fishes 57: 235-250.
Siqueira-Souza, F.K. & Freitas, C.E.C. 2004. Fish diversity of floodplain lakes on the lower
strech of the Solimões River. Brazilian Jounal of Biology 64(3A): 501-510.
Soares, M.G.M.; Menezes, N.A. & Junk, W.J. 2006. Adaptations of fish species to oxygen
depletion in a central Amazonia floodplain lake. Hydrobiologia 586: 353-367.

Este capítulo organizou a produção pesqueira das principais espécies exploradas
pela pesca comercial ao longo da área de estudo, a partir de um conjunto de dados
coletados no Monitoramento da Atividade Pesqueira, entre 2009 e 2011, antes do
barramento. A observação empírica sobre a segregação espacial e temporal na exploração do recurso nos motivou a analisar os dados de desembarque em função da presença
da Cachoeira do Teotônio (atual área do Reservatório de Santo Antônio), ou seja, nas
localidades a montante (Costa Marques, Guajará-Mirim, Iata, Nova Mamoré e Abunã), a
jusante (Porto Velho, São Sebastião, São Carlos, Cuniã, Nazaré, Calama e Humaitá) e,
ainda, no próprio trecho de corredeiras (Jaci-Paraná e Cachoeira do Teotônio) (Figura 1).
Observações em função da sazonalidade dessas capturas na região orientaram
analisar a produção das espécies (em alguns casos, categorias) em quatro períodos,
em que os meses foram agrupados de acordo com o nível hidrológico, segundo Doria
et al. (2012), em: enchente (novembro a janeiro), cheia (fevereiro a abril), vazante
(maio a julho) e seca (agosto a outubro). Ainda para melhor compreensão e confirmação desses padrões, o período de estudo foi subdivido em Ano I (abril de 2009 a
março de 2010) e Ano II (abril de 2010 a março de 2011). Os dados de produção, e
algumas informações mais detalhadas sobre características pesqueiras e biológicas dessas
espécies, foram obtidos por meio de entrevistas realizadas pelos coletores no momento dos desembarques dos pescadores, em cada localidade. As cotas hidrométricas,
por sua vez, foram fornecidas pelo Serviço Geológico do Brasil (Rondônia) (CPRM —
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais).
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A PRODUÇÃO PESQUEIRA DAS PRINCIP
AIS ESPÉCIES
PRINCIPAIS
As pescarias realizadas entre Costa Marques e Humaitá somaram cerca de 70 espécies ou categorias de
espécies (Apêndice 1). Porém, a maior parte da produção capturada pelos pescadores em todas as localidades
citadas acima foi composta apenas de 5 a 10 categorias. Por sua vez, a avaliação de participação dessas
capturas mostrou que, em relação à ordem, o maior destaque foram os Characiformes, chamados popularmente de “peixes de escama” (52,2%), seguidos dos Siluriformes, mais conhecidos como bagres ou “peixes
lisos” (38,6%). Essas duas ordens compuseram em torno de 90% do total capturado (Tabela 1), refletindo,
sobretudo, a grande diversidade e abundância natural desses grupos na Amazônia (Santos & Ferreira, 1999).
Em relação às famílias, as que mais contribuíram, em ordem decrescente, foram Pimelodidae (bagres lisos),
Characidae (sardinhas, jatuarana e outros), Serrasalmidae (pacus e piranhas) e Prochilodontidae (curimatã),
que juntas representaram 78,7% das capturas (Tabela 2).
A produção total obtida no trecho de estudo foi de 1.067 toneladas e, embora elevado número de
espécies tenha ocorrido na área, apenas 22 se destacaram, representando 88% das capturas. O pacu-comum
(Mylossoma duriventre), a curimatã (Prochilodus nigricans), o barba-chata ou barbado (Pinirampus pirinampu),
a jatuarana (Brycon amazonicus) e a dourada (Brachyplatystoma rousseauxii) foram as mais importantes,
sendo responsáveis por 51% (544 t) da produção total.
Na área a montante do trecho de corredeiras foram registradas 65 espécies e/ou categorias, destacandose a curimatã (Prochilodus nigricans), a jatuarana (Brycon amazonicus), o tucunaré-açú (Cichla pleiozona) e o
tambaqui (Colossoma macropomum), que juntas representaram metade da produção total (Figura 2), uma
produção claramente voltada para “peixes escamados”.
Por outro lado, os pescadores do trecho de corredeiras capturaram 60 espécies e/ou categorias, com
“peixes lisos” sendo mais relevantes. Apenas o barba-chata (Pinirampus pirinampu), o jaú (Zungaro zungaro),
o babão (Brachyplatystoma platynemum) e a piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) perfizeram 72% do
total desembarcado na área (Figura 3).
Na área a jusante do trecho de corredeiras, as principais espécies capturadas foram novamente as “espécies escamadas”, em especial, o pacu-comum (Mylossoma duriventre), a curimatã (Prochilodus nigricans), a
jatuarana (Brycon amazonicus) e o jaraqui-escama-grossa (Semaprochilodus insignis). Ao somar a produção
com a dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), que sozinha representou 7%, os valores dessas espécies
totalizaram aproximadamente 53% da produção total (Figura 4).

Figura 1 Localização geográfica das localidades estudadas.
Elaboração do mapa: Hellison Arnaldo da Silva Alves, 2014.
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Com relação à sazonalidade dessas capturas, a maior produção de “peixes escamados” foi observada
durante as águas baixas, enquanto para os peixes lisos não houve nenhum padrão tão evidente, com exceção do
barba-chata, que apresentou picos de produção pesqueira entre a seca e a enchente. A variação na produção ao
longo do ano, para parte das principais espécies capturadas na pescaria artesanal/comercial, reforçou o padrão
sazonal na composição específica dos desembarques no rio Madeira, associado principalmente ao pulso de
inundação, fenômeno já reportado em outras áreas da bacia Amazônica (Merona & Gascuel, 1993; Batista,
2004). Barros e Ribeiro (2005) já salientaram que o conhecimento empírico a respeito das migrações e biologia
das espécies em função da variação sazonal das águas que promovem o alagamento das florestas é outro fator
que permite aos pescadores selecionar locais e períodos para a pesca, conhecimento etnoictiológico fundamental no manejo participativo do recurso. Assim, a própria percepção cultural do pescador é fundamental para
compreender os comportamentos bioecológicos das espécies ictíicas da Amazônia. Obviamente, esse conhecimento favorece o aumento do esforço pesqueiro na época em que os peixes se encontram mais vulneráveis à
captura (Santos, 1986/1987; Santos & Santos, 2005). Por outro lado, a semelhança na composição das espécies
capturadas nos dois anos deste estudo reflete a ausência de substituição interanual, provavelmente em função
de mudanças ambientais pouco substanciais durante esse período (Figuras 5 e 6).
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Tabela 1 Produção pesqueira (kg) e frequência percentual das ordens capturadas por pescadores artesanais entre Costa Marques e Humaitá, entre abril de 2009 e março de 2011.

Ordem
Characiformes

Nomes comuns

Produção
(kg)

Sardinha, pacu, curimatã, jatuarana
558.048,2
e outros peixes de escama

Frequência
(%)
52,27

Siluriformes

Dourada, piramutaba, cascudos e
outros bagres

412.228,6

38,61

Perciformes

Pescada, tucunaré, acarás e outros

65.075,6

6,10

Osteoglossiformes

Pirarucu e aruanã

12.187,1

1,14

Clupeiformes

Apapá-amarelo e apapá-branco

2.143,6

0,20

Myliobatiformes

Arraias

6,0

<0,01

Não identificada

–

17.847,0

1,67

Tabela 2 Produção pesqueira (kg) e frequência percentual das famílias capturadas por pescadores
artesanais entre Costa Marques e Humaitá, entre abril de 2009 e março de 2011.

Família

Nomes comuns

Produção
(kg)

Frequência
(%)

Pimelodidae

Bagres lisos

372.727,8

34,91

Characidae

Sardinha, jatuarana, matrinxã e
outros

166.863,1

15,63

Serrasalmidae

Pacu e piranha

162.740,4

15,24

Prochilodontidae

Curimatã

138.625,9

12,99

Cichlidae

Tucunaré e acarás

56.035,7

5,25

Curimatidae

Branquinhas

50.592,6

4,74

Anostomidae

Piaus

22.728,4

2,13

Callichthyidae

Tamoatá

19.774,0

1,85

Loricariidae

Cascudos e bodós

17.879,3

1,67

Erythrinidae

Traíra e jeju

11.973,7

1,12

Arapaimatidae

Pirarucu

8.653,0

0,81

Sciaenidae

Pescada

8.522,0

0,80

Hemiodontidae

Cubiu e flexeira

3.889,0

0,36

Osteoglossidae

Aruanã

3.534,1

0,33

Pristigasteridae

Apapás

2.143,7

0,20

Doradidae

Cuiu-cuiu

1.922,6

0,18

Acestrorhynchidae

Peixe-cachorro

1.078,2

0,10

Potamotrygonidae

Arraias

6,0

<0.01

Não identificada

–

17.847,0

1,67

– 132 –

Figura 2 Produção específica (kg) do pescado capturado nas localidades a montante da Cachoeira do Teotônio, entre
abril de 2009 e março de 2011.
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Figura 3 Produção específica (kg) do pescado capturado nas
localidades do trecho de corredeiras, entre abril de 2009 e março de 2011.

Figura 4

Produção específica (kg) do pescado capturado nas localidades a jusante da
Cachoeira do Teotônio, entre abril de 2009 e março de 2011.

Figura 5 Produção específica (kg) por período hidrológico dos peixes de escama mais importantes nos desembarques da área de estudo, entre o ano I (A) e o ano II (B).
A linha pontilhada representa a variação anual do nível hidrológico.

Figura 6

Produção específica (kg) por período hidrológico dos bagres mais importantes nos desembarques da área de estudo, entre o ano I (A) e o ano II (B).
A linha pontilhada representa a variação anuatill do nível hidrológico.

AS CARACTERÍSTIC
AS BIOLÓGIC
AS E PESQUEIRAS DAS PRINCIP
AIS ESPÉCIES
ARACTERÍSTICAS
BIOLÓGICAS
PRINCIPAIS
PIRAMUT
ABA
IRAMUTABA

DOURAD
A
OURADA
Produção total

Produção total

Brachyplatystoma rousseauxii
Produção total
47.736,9 kg
Peso médio
10.400 g (n = 345)
Comprimentos mínimo, médio e máximo
50, 100 e 130 cm (n = 345)
Classificação do mercado e preço médio (kg)
1a categoria (R$ 8,91)
Safra de pesca
janeiro-maio
Época de reprodução
Não se reproduz na região
Principais localidades de pesca
Humaitá, São Carlos e São Sebastião
Principais apetrechos de pesca
Caçoeira e malhadeira

Brachyplatystoma vaillantii
Produção total
15.868,5 kg
Peso médio
1.400 g (n = 531)
Comprimentos mínimo, médio e máximo
19, 45, 72 cm (n = 531)
Classificação do mercado e preço médio (kg)
2ª categoria (R$ 2,21)
Safra de pesca
outubro-janeiro
Época de reprodução
outubro-dezembro
Principais localidades de pesca
Cachoeira do Teotônio
Principais apetrechos de pesca
Tarrafa e groseira

BABÃO
FILHOTE/PIRAÍBA

Brachyplatystoma filamentosum
Produção total
34.817,1 kg
Peso médio
14.700 g (n = 284)
Comprimentos mínimo, médio e máximo
51, 94 e 146 cm (n = 284)
1ª categoria (R$ 8,51)
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
maio-outubro
Época de reprodução
novembro-janeiro
Principais localidades de pesca
Guajará-Mirim, Cachoeira do Teotônio e São Carlos
Malhadeira e caçoeira
Principais apetrechos de pesca
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Brachyplatystoma platynemum
Produção total
21.502,8 kg
Peso médio
3.300 g (n = 394)
Comprimentos mínimo, médio e máximo
40, 65 e 100 cm (n = 394)
Classificação do mercado e preço médio (kg)
2ª categoria (R$ 3,67)
Safra de pesca
janeiro -maio
Época de reprodução
Não se reproduz n a região
Principais localidades de pesca
Cachoeira do Teotônio e Humaitá
Principais apetrechos de pesca
Tarrafa, malhadeira e covi
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AS CARACTERÍSTIC
AS BIOLÓGIC
AS E PESQUEIRAS DAS PRINCIP
AIS ESPÉCIES
ARACTERÍSTICAS
BIOLÓGICAS
PRINCIPAIS
BARBA-CHA
TA
CHAT

PIRARARA

Pinirampus pirinampu
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca

138.097,7 kg
1.500 g (n = 493)
26, 47 e 74 cm (n = 493)
2ª categoria (R$ 2,46)
setembro-dezembro
novembro-janeiro
Cachoeira do Teotônio
Tarrafa e groseira

JAÚ

Zungaro zungaro
Produção total
27.090,4 kg
Peso médio
10.600 g (n = 271)
Comprimentos mínimo, médio e máximo
32, 73 e 146 cm (n = 271)
Classificação do mercado e preço médio (kg)
2ª categoria (R$ 3,76)
Safra de pesca
maio-setembro
Época de reprodução
agosto-outubro
Principais localidades de pesca
Cachoeira do Teotônio e Guajará -Mirim
Principais apetrechos de pesca
Malhadeira, tarrafa e groseira
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Phractocephalus hemioliopterus
Produção total
20.028 kg
Peso médio
6.500 g (n = 609)
Comprimentos mínimo, médio e máximo
34, 63 e 119 cm (n = 609)
Classificação do mercado e preço médio (kg)
2ª categoria (R$ 3,25)
Safra de pesca
maio-outubro
Época de reprodução
novembro-janeiro
Principais localidades de pesca
Humaitá, Calama e Guajará-Mirim
Principais apetrechos de pesca
Malhadeira e groseira

PINT
ADINHO
INTADINHO

Calophysus macropterus
18.536,3 kg
Produção total
Peso médio
1000 g (n = 42)
Comprimentos mínimo, médio e máximo
19, 40 e 71 cm (n = 42)
Classificação do mercado e preço médio (kg)
1ª categoria (R$ 4,16)
Safra de pesca
julho-outubro
Época de reprodução
Desconhecida
Principais localidades de pesca
Humaitá
Principais apetrechos de pesca
Malhadeira
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AS CARACTERÍSTIC
AS BIOLÓGIC
AS E PESQUEIRAS DAS PRINCIP
AIS ESPÉCIES
ARACTERÍSTICAS
BIOLÓGICAS
PRINCIPAIS
SURUBIM

TAMOA
TÁ
AMOATÁ

Pseudoplatystoma punctifer
Produção total
23.203,3 kg
Peso médio
3.500 g (n = 305)
Comprimentos mínimo, médio e máximo
35, 64 e 114 cm (n = 305)
Classificação do mercado e preço médio (kg)
1ª categoria (R$ 4,57)
Safra de pesca
agosto-dezembro
Época de reprodução
novembro
Principais localidades de pesca
Cachoeira do Teotônio e Humaitá
Principais apetrechos de pesca
Malhadeira e tarrafa

Hoplosternum littorale
19.774 kg
Produção total
Peso médio
250 g (n = 696)
Comprimentos mínimo, médio e máximo
14, 18,5 e 23cm (n = 696)
a
Classificação do mercado e preço médio (kg)
2 categoria (R$ 2,30)
Safra de pesca
julho-novembro
Época de reprodução
dezembro -janeiro*
Principais localidades de pesca
Humaitá e Cuniã
Principais apetrechos de pesca
Malhadeira e tarrafa
* Época de reprodução definida de acordo com os exemplares capturados na pesca experimental.

TUCUNARÉ-AÇU

ACARI-BODÓ

Cichla pleiozona
Pterygoplichthys lituratus
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca

17.381,3 kg
700 g (n = 14)
23, 30 e 36 cm (n = 14)
2a categoria (R$ 1,95)
junho-setembro
novembro-dezembro*
Guajará-Mirim e Humaitá
Malhadeira

Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca

36.541,7 kg
850 g (n = 2232)
11, 31 e 58 cm (n = 2232)
2ª categoria (R$ 3,29)
junho-novembro
setembro e outubro
Costa Marques, Cuniã e Guajará-Mirim
Malhadeira e flecha

* Época de reprodução definida de acordo com os exemplares capturados na pesca experimental.
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AS CARACTERÍSTIC
AS BIOLÓGIC
AS E PESQUEIRAS DAS PRINCIP
AIS ESPÉCIES
ARACTERÍSTICAS
BIOLÓGICAS
PRINCIPAIS

CURIMA
TÃ
URIMATÃ

JATU
ARANA
TUARANA

Prochilodus nigricans
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca

138.625,9 kg
600 g (n = 5063)
14, 28 e 52 cm (n = 5063)
2ª categoria (R$ 2,50)
junho-outubro
novembro-janeiro
Humaitá e Guajará-Mirim
Malhadeira e rede de lance

Brycon amazonicus
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca

JARA
QUI-ESC
AMA-GROS
ARAQUI
ESCAMA
GROSSSA

PIRARUCU

Semaprochilodus insignis
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca
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69.373,5 kg
1.300 g (n = 4309)
14, 40 e 60 cm (n = 4309)
1a categoria (R$ 5,94)
março-julho
novembro-janeiro
Nova Mamoré, Humaitá, Cuniã e Jaci-Paraná
Malhadeira e espinhel

34.066,2 kg
400 g (n = 296)
17, 23 e 36 cm (n = 296)
2ª categoria (R$ 2,37)
abril-junho
novembro-janeiro
Humaitá e Calama
Malhadeira e rede de lance

Arapaima gigas
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca

8.653 kg
34.000 g (n = 27)
80, 160 e 230 cm (n = 27)
1ª categoria (R$ 5,92)
junho-setembro
dezembro-abril
Cuniã
Arpão
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AS CARACTERÍSTIC
AS BIOLÓGIC
AS E PESQUEIRAS DAS PRINCIP
AIS ESPÉCIES
ARACTERÍSTICAS
BIOLÓGICAS
PRINCIPAIS
TAMBA
QUI
AMBAQUI

SARDINHA-COMPRID
A
COMPRIDA

Colossoma macropomum
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca

16.204,7 kg
6.000 g (n = 215)
20, 50 e 95 cm (n = 215)
1ª categoria (R$ 6,21)
abril-agosto
dezembro-janeiro*
Guajará-Mirim e Humaitá
Malhadeira

Thriportheus auritus
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca

25.214 kg
100 g (n = 332)
15, 22 e 29 cm (n = 332)
2ª categoria (R$ 2,36)
agosto-outubro
novembro-janeiro
Humaitá e Calama
Malhadeira e rede de lance

* Época de reprodução definida de acordo com os exemplares capturados na pesca experimental.

PACU-COMUM

Mylossoma duriventre
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca
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BRANQUINHA- COMUM

150.849,7 kg
170 g (n = 5605)
11, 19 e 29 cm (n = 5605)
2ª categoria (R$ 3,99)
maio-outubro
novembro-janeiro
Humaitá e Calama
Malhadeira

Potamorhina latior
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca

38.886,2 kg
200 g (n = 921)
10, 21 e 44 cm (n = 921)
2ª categoria (R$ 2,42)
janeiro -março
novembro -março
Humaitá e Guajará-Mirim
Malhadeira e rede de lance
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AS CARACTERÍSTIC
AS BIOLÓGIC
AS E PESQUEIRAS DAS PRINCIP
AIS ESPÉCIES
ARACTERÍSTICAS
BIOLÓGICAS
PRINCIPAIS
BIBLIOGRAFIA CIT
AD
A
CITAD
ADA
ACARÁ-AÇU

Barros, J.F. & Ribeiro, M.O. 2005. Aspectos sociais e conhecimento ecológico tradicional
na pesca de bagres. In: Fabré, N.N. & Barthem, R.B. (coord.). O manejo da Pesca dos
Grandes Bagres. Piramutaba e dourada no eixo Solimões–Amazonas. ProVárzea/IBAMA,
Manaus. p. 32-48.
Batista, V.S. & Petrere, M. 2003. Characterization of the commercial fish production landed
at Manaus, Amazonas State, Brazil. Acta Amazonica, 33(1):53-66.
Batista, V. S. 2004. A pesca na Amazônia Central. In: Ruffino, M.L. (coord.). A pesca e os
recursos pesqueiros na Amazônia Brasileira. Ibama/ProVárzea, Manaus, Brasil. p. 197229.
Cardoso, R.S. & Freitas, C.E.C. 2008. A pesca de pequena escala no rio Madeira pelos
desembarques ocorridos em Manicoré (Estado do Amazonas), Brasil. Acta Amazonica,
38(4): 781-788.
Doria, C.R.C.; Ruffino, M.L.; Hijazi, N.C & Cruz, R.L. 2012. A pesca comercial na bacia do
rio Madeira no estado de Rondônia, Amazônia brasileira. Acta Amazonica, 42(1): 29-40.

Astronotus crassipinnis
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca

14.653,6 kg
470 g (n = 64)
9, 20 e 43 cm (n = 865)
2ª categoria (R$ 2,48)
junho-setembro
novembro
Humaitá e Cuniã
Malhadeira e tarrafa

Mérona, B. & Bittencourt, M.M. 1988. A pesca na Amazônia através dos desembarques
no mercado de Manaus: resultados preliminares. Memoria de la Sociedad
de Ciencias Naturales La Salle, 48(Suplemento): 433-453.
Mérona, B. & Gascuel, D. 1993.The effects of flood regime and fishing effort on the
overall abundance of an exploited fish community in the Amazon floodplain. Aquatic
Living Resources, 6(2): 97-108.
Santos, G.M. 1986/87. Composição do pescado e situação da pesca no estado de Rondônia.
Acta Amazonica, 16/17(único): 43-84.

PIA
U-COMUM
IAU

Schizodon fasciatus
Produção total
Peso médio
Comprimentos mínimo, médio e máximo
Classificação do mercado e preço médio (kg)
Safra de pesca
Época de reprodução
Principais localidades de pesca
Principais apetrechos de pesca

Isaac, V.J. & Barthem, R.B. 1995. Os Recursos Pesqueiros da Amazônia Brasileira. Boletim
Museu Paraense Emilio Goeldi, Antropologia, 11(2): 295-339.

Santos, G.M. & Santos, A.C.M. 2005. Sustentabilidade da pesca na Amazônia. Acta
Amazonica, 19(54): 165-182.

18.542,9 kg
370 g (n = 116)
18, 27 e 32 cm (n = 116)
2ª categoria (R$ 3,99)
outubro-dezembro
janeiro e fevereiro
Humaitá e Guajará-Mirim
Malhadeira e rede de lance

Fotografia das espécies: Tiago H. S. Pires, Bruno S. Barros e André Galuch (Queiroz et al. 2013).
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Apêndice 1 Composição específica, produção (kg) e frequência relativa das espécies desembarcadas
no trecho entre Costa Marques e Humaitá no período de abril de 2009 a março de 2011.
Ordem/Família

Myliobatiformes
Potamotrygonidae
Osteoglossiformes
Arapaimatidae
Osteoglossidae
Clupeiformes
Pristigasteridae

Apêndice 1 Composição específica, produção (kg) e frequência relativa das espécies desembarcadas
no trecho entre Costa Marques e Humaitá no período de abril de 2009 a março de 2011 (continuação).

Nome científico

Nome comum

Produção
(kg)

Frequência
(%)

Potamotrygon spp.

Arraia

6,0

0,001

Arapaima gigas
Osteoglossum bicirrhosum

Pirarucu
Aruanã

8.653,0
3.534,1

0,81
0,33

Pellona castelnaeana
Pellona flavipinnis

Apapá-amarelo
Apapá-branco

2.130,6
13,0

0,20
0,001

*

Piau-amarelo

32,0

0,003

Leporinus spp.
Schizodon fasciatus
Brycon amazonicus
Brycon melanopterus
Triportheus auritus
Triportheus angulatus
Mylossoma duriventre
Myleus spp.; Mylossoma spp.
Myleus spp.; Mylossoma spp.
Myleus spp.; Mylossoma spp.
Serrasalmus spilopleura
Pygocentrus nattereri
Serrasalmus sp.
Serrasalmus rhombeus
Colossoma macropomum
*
Piaractus brachypomus
Psectrogaster amazonica
Potamorhina altamazonica
Potamorhina latior
Cynodon gibbus; Hydrolicus scomberoides; H. armatus
Hoplias malabaricus
Hoplerythrinus sp.
Anodus spp.; Hemiodus spp.
Prochilodus nigricans
Semaprochilodus taeniurus
Semaprochilodus insignis

Piau-cabeça-gorda
Piau-comum
Jatuarana
Matrinxã
Sardinha-comprida
Sardinha-papuda
Pacu-comum
Pacu-jumento
Pacu-marreca
Pacu-olhudo
Piranha-amarela
Piranha-caju
Piranha-mafurá
Piranha-preta
Tambaqui
Tambaqui-amarelo
Pirapitinga
Branquinha-cascuda
Branquinha-cabeça-lisa
Branquinha-comum
Peixe-cachorro
Traíra
Jeju
Charuto
Curimatã
Jaraqui-escama-fina
Jaraqui-escama-grossa

4.153,5
18.542,8
69.373,4
4.849,5
25.214,0
1.156,0
150.849,6
10,0
10,0
7,0
629,6
10.274,6
143,0
816,5
16.204,7
488,0
5.532,0
8.761,3
2.945,1
38.886,1
1.078,2
11.455,7
518,0
3.889,0
138.625,9
9.979,2
34.066,2

0,39
1,74
6,50
0,45
2,36
0,11
14,13
0,001
0,001
0,001
0,06
0,96
0,01
0,08
1,52
0,05
0,52
0,82
0,28
3,64
0,10
1,07
0,05
0,36
12,99
0,93
3,19

Ageneiosus inermis; Ageneiosus ucayalensis
Parauchenipterus galeatus
Hoplosternum littorale
Oxydoras níger
*
*

Mandubé
Cangati
Tamoatá
Cuiu-cuiu
Bacu-liso
Bacu-pedra

46,8
5,0
19.774,0
812,0
1.000,0
110,5

0,004
0,0005
1,85
0,08
0,09
0,01

Characiformes
Anostomidae

Characidae

Serrasalmidae

Curimatidae
Cynodontidae
Erythrinidae
Hemiodontidae
Prochilodontidae

Ordem/Família

Nome científico

Nome comum

Produção
(kg)

Frequência
(%)

Pimelodidae

Brachyplatystoma platynemum
Pinirampus pirinampu
Platynematichthys notatus
Sorubim lima; S. elongatus; S. maniradii
Brachyplatystoma rousseauxii
Brachyplatystoma filamentosum
Leiarius marmoratus
Zungaro zungaro
Phractocephalus hemioliopterus
Sorubimichthys planiceps
Calophysus macropterus
Brachyplatystoma vaillantii
Pseudoplatystoma punctifer
Pseudoplatystoma tigrinum
Pseudoplatystoma spp.
Pseudoplatystoma spp.
Hypophthalmus spp.
Pimelodus aff. blochii

Babão
Barba-chata
Coroatá
Bico-de-pato
Dourada
Filhote; Piraíba
Jandiá
Jaú; Pacamum
Pirarara
Peixe-lenha; Surubim-lenha
Pintadinho
Piramutaba
Surubim
Surubim-caparari
Surubim-pintado
Surubim-tigre
Mapará
Mandi

21.502,7
138.097,6
1.748,5
43,5
47.736,9
34.817,1
613,1
27.090,4
20.028,0
2.077,4
18.568,0
15.868,5
23.203,3
16.432,0
456,5
92,2
1.761,4
2.538,7

2,01
12,94
0,16
0,004
4,47
3,26
0,06
2,54
1,88
0,19
1,74
1,49
2,17
1,54
0,04
0,01
0,16
0,24

*
Astronotus crassipinnis
*
Heros efasciatus
Geophagus proximus
Cichla pleiozona
Cichla temensis
Cichla sp.
Plagioscion squamosissimus

Acará
Acará-açu
Acará-rosado
Acará-roxo
Acaratinga
Tucunaré-açu
Tucunaré-pinima
Tucunaré-tatu
Pescada

228,5
14.653,6
1,0
33,0
1.506,5
36.541,6
3.060,4
11,0
8.522,0

0,02
1,37
0,0001
0,003
0,14
3,42
0,29
0,001
0,80

Perciformes

Cichlidae

Sciaenidae

Siluriformes
Auchenipteridae
Callichthyidae
Doradidae

Loricariidae

Hypostomus spp.

Bodó

498,0

0,05

Pterygoplichthys lituratus; P. pardalis

Acari-bodó

17.381,3

1,63
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