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Dinâmica de Inundação e a 

Produtividade das Áreas Alagadas



ÁREAS INUNDADADAS: Planícies inundáveis, 

canais do rio, estuário.

FONTES DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA

FRUTOS + SEMENTES                      200 spp. de peixes

Produção de Frutos = 12 milhões t/ano

Fitoplâncton = 6 t/ha/ano e Perifiton = 6t/ha/ano

Produção de macrófitas = 150 t/ha/ano mat. seco

MACRÓFITAS

ALIMENTO + ABRIGO 

PARA OS PEIXES

SUBSTRATO 

ALGAS, FUNGOS 

E INVETEBRADOS

FLORESTAS ALAGADAS

FITOPLÂNCTON e PERIFITON



PESCA

Industrial

no estuário e PCA

Artesanal

no sistema de área alagável

A disponibilidade, acessibilidade e vulnerabilidade dos 

recursos ícticos da Amazônia é resultado da interação 

sazonalidade – ambiente – recurso natural

Sistema

Rio-Área alagável

Rios de águas brancas,

claras e pretas

HABITAT

Área alagável,

Furos, paranás, lagos,

Floresta inundada

Grandes migradores

Habita tanto ambientes fluviais 

como estuarinos

RECURSOS

ÍCTICOS
Migradores

Habita tanto ambientes

lacustres como fluviais

Sedentários

Habita ambiente lacustre



Importância dos recursos pesqueiros 

na Amazônia

- Alto consumo de proteínas (500 g/capita*dia);

- Contingente de umas 100.000 pessoas (PA)

- Mais de 2 milhões de dólares por ano;

- 200.000 t/ano, 1/4 da produção brasileira;

- 60% pesca de subsistência;

- Tradição cultural e atualidade.



Importância dos recursos pesqueiros 

na Amazônia

-A maior parte dos estoques de interesse

comercial estão sobre explotados ou nem foram

avaliados;

- A crise institucional é de tal porte que ninguém

sabe definir claramente as competências de cada

instituição;

- A pesca continua “abandonada” em termos de

políticas públicas coerentes e as condições de

vida dos pescadores estão piorando;



Desenvolvimento 

Histórico



Antes da década de 60

- A pesca integrada às outras atividades da 
economia familiar; 

- Disposições legislativas eram promulgadas 
pelas municipalidades, mas depois 
centralizadas pela Inspetoria Federal de Pesca 
dentro do Ministério da Agricultura;

- Superintendência do Plano de Valorização da 
Amazônia (SPVEA) 

- Convênios com FAO e UNESCO - estudos 
científicos sobre a pesca e o potencial das 
spp. 



Período entre as décadas de 60 e 80

- Programa “Operação Amazônica” - colonização 
e “desenvolvimento econômico” regional;

- Criação da SUDEPE - pesquisa e ordenamento;

- Introdução de novas tecnologias (redes de nylon, 
motor a diesel, gelo, isopor); 

- Instalação de indústrias e frigoríficos, e 
consequentemente um aumento do poder de 
pesca;

- Incentivos fiscais e subsídios à pesca;

- Crescimento do mercado urbano permitiu 
absorver o excedente de produção;

- Profissionalização dos pescadores.



Período entre as décadas de 60 e 80

- Quedas significativas na captura de alguns 
estoques 

- Conflitos pelo uso dos recursos;

- Acordos informais de pesca;

- Organizações civis ligadas à Igreja Católica: 
CPT, CPP, MEB e FASE 

- Regulamentações para regular a atividade 
pesqueira (tipos de aparelhos permitidos, 
malhas, áreas de pesca, épocas de defeso e 
até cotas de captura, ex. piramutaba). 



Período entre as décadas de 80 a 90

- Cria-se o IBAMA - gestão e manejo dos recursos 
naturais de forma integrada; busca 

sustentabilidade econômica e justiça social. 

- Ainda que não suficientemente colocada em 
prática, esta filosofia constitui, ainda hoje, o 

discurso das autoridades nacionais e regionais;

- A partir de 1993 criam-se fóruns de discussão, 
incentivos à participação, integração 

intrainstitucional, contextualização intersetorial 
da pesca, etc., que possibilitaram iniciar o 

processo de gestão participativa;



-Período entre as décadas de 80 a 90

-Novos projetos de extensão como 

conseqüência de gestão nacional e 

internacional (Rio 92). IARA, VARZEA, 

ProRenda, RENAS, Mamirauá, etc.

- Em 1997 o IBAMA publica documento interno 

estabelecendo normas, diretrizes e critérios 

para a regulamentação dos Acordos de Pesca.

• Subsídios para pesca industrial e de grande 

escala. Financiamentos de barcos e artes de 

pesca.FNO sem base científica



Recentemente

-Problemas e indefinições institucionais:

-Historicamente Ministério da Marinha x Ministério 
da Agricultura. 

-Recentemente Ministério de Meio Ambiente x 
Ministério da Pesca. 

-Hoje em dia Secretaria de Aquicultura e Pesca 
(MDIC) x Ministério da Agricultura.



Recentemente:

-A indefinição, por parte do poder público, o 

desconhecimento do potencial de explotação

e a crença de que eles devem ser quase 

inesgotáveis, conduziu à sobre-capitalização

de algumas frotas e à sobrepesca de alguns 

estoques, apoiada pelo estado.



Recentemente

- Movimentos promissores para a conservação,

- Aumento das áreas de conservação;

- RESEX marinhas no Pará.

- Acordos de Pesca. Reconhecimento legal

- Participação no manejo.



Conhecimentos científicos

- Pesquisa científica está evoluindo rápido;

- Biodiversidade e complexidade da fauna e dos 

ecossistemas amazônicos. Desmontam paradigmas;

- Estudos biológicos e populacionais da ictiofauna, mesmo 

que ainda poucos já permitem estabelecer um diagnóstico 

da pesca e das perspectivas futuras do extrativismo 

pesqueiro. Faltam pesquisas econômicas;

- Novas alternativas, tais como aquicultura ou integração 

de arranjos produtivos ainda pouco pesquisados na sua 

economicidade;



Principais conclusões dos projetos em 

execução em relação ao manejo e gestão da 

pesca

Degradação ambiental



Pesca de arrasto



Destruição de habitats



Destruição de habitats



Manguezal

Várzea

Ambiente X Produção



Conservação X Desenvolvimento



Principais conclusões dos projetos em 

execução em relação ao manejo e gestão da 

pesca

Sobrepesca



Sobrepesca



Sobrepesca



Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá

Período 1980 - 1997 (Fosberg, 2001)

1989= 126.000 t



Principais conclusões dos projetos em 

execução em relação ao manejo e gestão da 

pesca

Potencial Pesqueiro



• Não existe nenhum indicador científico que aponte para a 

existência de novos estoques que possam ser capturados com 

“novas tecnologias” mais sofisticadas que as que são empregadas 

hoje em dia, em quantidades suficientes para se tornarem 

promissores desde o ponto de vista econômico.

•A aquicultura deve ser incrementada no futuro imediato, mas 

está sendo realizada de forma indiscriminada e sem o devido 

controle. Pela experiência de outros locais isto significa que a 

curto prazo dessa forma a atividade será não rentável e deve 

acarretar irreversíveis danos ambientais.

Potencial Pesqueiro



Principais conclusões dos projetos em 

execução em relação ao manejo e gestão da 

pesca

Conflitos Sociais



Conflitos Sociais

• Conflitos são menores quando a pesca 

mantêm-se a um nível de subsistência ou 

pequena escala.

• Conflitos aumentam sempre que há 

competição (habitats, arte, mercado, 

etc.).

• Organização de classe ou comunitária 

ajuda a superar os conflitos.



Principais conclusões dos projetos em 

execução em relação ao manejo e gestão da 

pesca

Manejo



Eficiência de Sistemas

de Manejo

• Comunidades menores e com a pesca 

fazendo parte de outras atividades 

econômicas, de forma integrada, possuem 

os modelos mais eficientes de manejo da 

pesca.

• O manejo pesqueiro implica sempre na 

redução do esforço, mas nem sempre o 

resultado imediato é o aumento da 

produtividade.



• O sucesso do manejo ou de quaisquer 

soluções para a pesca parece ser diretamente 

proporcional ao grau de organização 

comunitária ou de classe.

• A organização possui “custos” e por isso 

muitos projetos de apoio ou fortalecimento de 

organizações de base, não apresentam 

sustentabilidade a longo prazo.

Eficiência de Sistemas

de Manejo



Principais conclusões dos projetos em 

execução em relação ao manejo e gestão da 

pesca

Ordenamento



Ordenamento

• Proibições de época de pesca, vinculadas a uma 

ou outra espécie (defeso da pesca), na prática tem 

servido para ajudar na economia do pescador 

pelos dos recursos liberados pelo estado através 

do Seguro Desemprego, mas não existem 

evidências de recuperação dos estoques.

• Isto porque de todas formas as pescarias 

continuam e a fiscalização não é suficientemente 

eficiente.



Ordenamento

• A legislação contempla inúmeras situações de 

controle do esforço. O cumprimento das 

regulamentações vigentes é mínimo. Muitas das 

normas não são reconhecidas pelos pescadores.

• Em comunidades organizadas e com acordos de 

pesca funcionando os Agentes Ambientais 

Voluntários possuem um importante papel para 

garantir o cumprimento das regras estabelecidas 

pela comunidade.



Principais conclusões dos projetos em 

execução em relação ao manejo e gestão da 

pesca

Políticas Públicas



Políticas Públicas

• No mundo percebeu-se que os subsídios 

colocados na pesca acabam se tornando uma 

faca de dois fios, conduzindo para o 

esgotamento dos estoques e portanto para o 

desemprego do pescador. 

• Isto porque os subsídios mascaram as crises 

de abundância dos estoques, e a auto-

regulação econômica das pescarias. Assim, a 

sobrepesca ocorre, sem alarmes.



Políticas Públicas

• Quase 100% dos processos 

créditos (compra de barco e 

artes de pesca- FNO) 

encontram-se em situação de 

inadimplência. 

•Mesmo assim, este sistema 

de subsídios vem sendo 

renovado e cada vez com 

mais intensidade!! 

ACREDITEM!!! AINDA 

EXISTE!!!



PORTARIA 445 MMA – 2014!!!????



Principais conclusões dos projetos em 

execução em relação ao manejo e gestão da 

pesca

Perspectivas



Perspectivas

• O aumento da produção 

extrativista pesqueira de 

forma significativa parece 

uma tarefa muito difícil dado 

o estado da arte.

• Novos arranjos produtivos 

devem ser procurados, para 

integrar atividades e tornar 

mais lucrativos os negócios 

relacionados à pesca



Perspectivas

• Pesca responsável e 

produtos certificados pelas 

propriedades atribuídas ao 

manejo devem conduzir a 

maior economicidade.

• Processos não centralizados 

de manejo devem ganhar 

espaço, e poderiam se tornar 

alvo das principais políticas 

públicas. Co-manejo!



BY CATCH REDUCTION DEVICES IN INDUSTRIAL 
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FOCO:
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Laboratory:





Perspectivas

• A palavra chave 

talvez não poderá ser 

produzir mais, mas 

deverá ser produzir 

melhor! Para viver 

melhor!
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