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Resumo 
 
Este artigo apresenta as principais características da atividade pesqueira na região do médio rio Juruá. 
O estudo compreende uma pesquisa realizada no segundo semestre de 2011 no município de 
Carauari, Estado do Amazonas, com base em pesquisa bibliográfica e levantamentos de campo. O 
embasamento metodológico para a elaboração do estudo teve como fundamento a aplicação de 
questionários e a realização de entrevistas com 88 pescadores artesanais, residentes na cidade de 
Carauari. Durante o desenvolvimento do trabalho, mesclaram-se aspectos qualitativos e quantitativos, 
amparados pelas entrevistas e questionários aplicados diretamente aos pescadores e aos empresários 
do setor local. Como resultado final do estudo, observou-se que a pesca na região do médio rio Juruá é 
feita com grande intensidade, entre os meses de março e agosto, possibilitando uma sobre-exploração 
de algumas espécies de alto valor comercial, especialmente os bagres (peixe liso) e o tambaqui. 
Percebeu-se, também, que uma boa parte dos pescadores ainda utilizam métodos inadequados e 
proibidos para a captura do pescado, sobretudo a rede de arrasto, contribuindo, sobremaneira, para 
uma possível escassez de determinadas espécies de peixes na região. Os profissionais, que estão 
permanentemente envolvidos no extrativismo e comércio de pescado, utilizam em suas atividades, 
normalmente, pequenas e médias embarcações particulares em expedições que podem durar até duas 
semanas, sendo que em alguns casos, estes pescadores são subsidiados por comerciantes do setor 
na localidade. Do ponto de vista socioeconômico, o estudo evidenciou que a atividade pesqueira na 
localidade encontra-se bastante desestruturada, uma vez que os pescadores ainda utilizam uma 
variedade de apetrechos, dos quais muitos estão terminantemente proibidos pela legislação vigente. 
Esta ocorrência pode ter relação direta com a cobiça pela qual o recurso é explorado, seja para o 
atendimento exclusivo de determinados clientes, seja para a comercialização em geral. A raiz deste 
problema pode está, também, relacionada, com a falta de capacidade de articulação dos diversos 
setores organizacionais do município, de modo que a convergência dos conceitos de desenvolvimento, 
preservação dos recursos naturais e partilha de benefícios sociais ainda permanecem como um 
obstáculo a ser superado, tanto pelos pescadores artesanais como pelas instituições locais. 
 
Palavras-Chaves: atividade pesqueira, pescadores artesanais, rio Juruá. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A região amazônica possui a maior floresta tropical e a maior biodiversidade do planeta, 

tornando-se, assim, na principal protagonista nas diversas discussões e debates internacionais acerca 
da sustentabilidade e da exploração dos recursos naturais. 

Esta particularidade regional coloca a Amazônia numa perspectiva bastante favorável para 
garantir não apenas o sustento de sua população, mas, também, condições essenciais para se tornar 
uma grande potência mundial no extrativismo e produção de peixes de água doce.  

No Amazonas, onde o setor pesqueiro se destaca como um importante agregado à economia 
do Estado, especialmente nas mesorregiões de maior potencial extrativista, a pesca predatória e 
insustentável com vistas ao atendimento do comércio local e regional pode levar a redução de 
determinadas espécies de peixes e comprometer a segurança alimentar das próximas gerações.  

No município de Carauari, região do médio rio Juruá, a utilização de métodos e equipamentos 
inadequados vem causando a escassez e até mesmo a extinção de certas espécies de peixes nas 
feiras municipais. 

Na Colônia de Pescadores do município (Z-25) estão cadastrados atualmente cerca de 300 
pescadores ativos, contudo, estima-se que o número de profissionais na localidade chegue até 800 
pessoas, e a quantidade de famílias que desenvolvem atividades comerciais com pescado seja mais de 
40% da população local. Os profissionais da localidade envolvidos na captura e comercialização de 
pescado são, essencialmente, pescadores de subsistência e artesanais, cujas atividades são 
realizadas, normalmente, em pequenas embarcações de sua propriedade, denominadas canoas. 

Os pecadores de subsistência do município desenvolvem suas atividades produtivas em 
pequena escala, sobretudo, para o próprio autoconsumo da família, ou seja, não atingem escala de 
produção comercial, enquanto os pescadores artesanais podem ser considerados como profissionais 
que exercem a atividade pesqueira predominantemente para fins comerciais. Conforme assegura 
FURTADO (1993) apud FRAXE (2009, p. 126), o termo pescador artesanal é uma tipologia criada pela 
Colônia de Pescadores para enquadrar aqueles trabalhadores que vivem exclusivamente ou quase 
exclusivamente da pesca comercial, a fim de garantir-lhes direitos trabalhistas, tais como salário 
defeso, aposentadoria por tempo de serviço e créditos e financiamentos para compra de equipamentos 
e outros bens de consumo. 

Muito embora a atividade pesqueira em Carauari movimente uma razoável parcela da 
economia local, as políticas públicas e as ações de sustentabilidade para o setor demonstraram-se 
insuficientes, evidenciando, assim, na necessidade de uma fiscalização mais rigorosa ou uma 
intervenção do Poder Público.  

O presente estudo teve como objetivo geral diagnosticar a situação extrativista do pescado no 
município de Carauari, região do médio rio Juruá, Estado do Amazonas. 

 
1.1 A pesca na Amazônia 

 
 Por ser uma área muito extensa e diversificada, a Região Amazônica sempre é vista como um 
desafio para integração ao restante do país. Apesar das recentes pesquisas e estudos que vem sendo 
desenvolvidas por instituições públicas e privadas na região, ainda são poucas as informações 
concretas sobre suas potencialidades econômicas (CEPNOR/ICMBio, 2006, p. 8). 

Neste imenso e complexo espaço geográfico, a pesca é uma das atividades mais importantes 
da região, constituindo-se em fonte de alimento, comércio e renda, sobretudo para a população que 
reside nas margens dos rios (SANTOS; SANTOS, 2010).  

De acordo com o MPA (2010, p. 03), a região possui 6.000 espécies de peixes de água doce, 
das quais 2,5 mil já foram catalogadas, o que representa 30% dos peixes dessa natureza existentes em 
todo o mundo e 75% dos peixes de todo o Brasil. 
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Nesta perspectiva, a Food and Agriculture Organization afirma que do ponto de vista 
socioeconômico, social e ambiental, a pesca e a aquicultura estão entre as atividades mais importantes 
desta região (FAO, 2009). 
 
1.2 A pesca extrativista no Estado do Amazonas  
 

As pescas extrativistas no Amazonas exploram uma alta diversidade de espécies de médio e 
grande porte, com predominância de espécies migradoras como o tambaqui (Colossoma 
macropomum), o jaraqui (Semaprochilodus spp.), a curimatã (Prochilodus nigricans), a matrinxã 
(Brycon amazonicus), a piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), a dourada (Brachyplatystoma 
rousseauxii), o surubim (Pseudoplatystoma fasciatum) e a piraíba (Brachyplathystoma filamentosum), 
com uma média de consumo anual de pescado na região estimada em cerca de 270.000 toneladas 
(FREITAS, 2011). 

De acordo com o Censo Estrutural da Pesca de Águas Continentais na Região Norte, realizado 
em 2006, pelo CEPNOR/ICMBio, em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, 
no Estado do Amazonas a pesca é uma das atividades extrativistas mais importantes e tradicionais, 
tanto do ponto de vista socioeconômico, como do ponto de vista ecológico e cultural. 

Neste aspecto, a pesca artesanal no Amazonas constitui uma de suas principais bases da 
atividade econômica, destacando-se, tanto pelo fornecimento da proteína animal à população, como 
pela ocupação de mão de obra, geração de renda e arrecadação de tributos ao Estado (SDS, 2005, 
p.11). 

Para MORAES et al. (2010), o peixe é a principal fonte de proteína para a população do 
Amazonas, representando o alimento diário de pelo menos 400 mil habitantes da zona rural, apesar de 
que no período de 2003 a 2009 a pesca extrativa apresentou um crescimento de apenas 1%, passando 
de 59.316 toneladas para 63.500 toneladas. 

Estimativas mais conservadoras dão conta de que a produção pesqueira no Estado do 
Amazonas seja de 150.000 toneladas/ano, onde 80.000 toneladas é referente a pesca de subsistência, 
e 70.000 toneladas corresponde a pesca artesanal comercial (GANDRA, 2010, p. 01). 

Não obstante, de acordo com MPA (2012, p. 32), o Estado do Amazonas, em 2010, assim 
como nos anos de 2008 e 2009, foi o maior produtor de pescado de água doce do Brasil com 70.896 
toneladas (28,5% do total capturado), seguido pelos estados do Pará (50.949 toneladas) e do 
Maranhão (22.944 toneladas), conforme evidencia o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Produção nacional de pescado continental por Unidade da Federação em 2010 

 

Fonte: MPA (2012) 
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Na região do médio rio Juruá, assim como em outras regiões da Amazônia, a atividade 
pesqueira é a forma mais elementar e primária de prover a manutenção da vida e, por conseguinte, 
prover outros itens essenciais à manutenção da família, uma vez que tanto os pescadores artesanais 
como os de subsistência comercializam o excedente do pescado capturado. No caso dos pescadores 
que vivem nas comunidades, a comercialização é feita, essencialmente, na forma de escambo, 
conforme assegura ARAÚJO (2007, p. 165), onde os passageiros embarcados ou regatões oferecem 
produtos industrializados em troca de peixes ou gêneros agroextrativistas dos comunitários. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Área de Estudo 
 

A área de estudo é formada pela delimitação geográfica do município de Carauari, situado na 
mesorregião sudoeste do Estado do Amazonas, cuja área territorial é de 25.768 km2 e uma população 
de 25.774 habitantes (IBGE, 2010), com atividades econômicas predominantemente concentradas no 
setor primário. 

O município está situado na margem esquerda no Vale do Juruá, com acesso aéreo e fluvial e 
sua área territorial corresponde a 1,64% do estado do Amazonas. 

 
Figura 1 – Localização do município de Carauari/AM. 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Amazonas_Municip_Carauari.jpg 

 
2.2 Coleta de Dados 
 

Muito embora haja na região uma expressiva quantidade de pescadores de subsistência, as 
questões objetivas do estudo foram focadas nos pescadores artesanais do município de Carauari, por 
meio de um roteiro metodológico com o protocolo de todas as informações coletadas de cada 
informante. 

Obter dados mediante diversos procedimentos é fundamental para garantir a qualidade dos 
resultados obtidos, conferir validade ao estudo e evitar que ele fique subordinado à subjetividade do 
pesquisador (GIL, 2002, p. 140). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Amazonas_Municip_Carauari.jpg
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Neste estudo, a técnica utilizada para a coleta de dados foi uma combinação de observação 
direta, sem interferência, com entrevistas realizadas diretamente pelos pesquisadores. Utilizou-se, 
também, questionários com intuito de evidenciar informações mais detalhadas e abranger uma 
quantidade maior de participantes. Os questionários, foram precedidos de carta de apresentação e 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, explicando os objetivos do estudo e o compromisso ético 
de confidencialidade dos participantes. 

Por conta da recente instalação de empresas do seguimeno de petróleo e gás em área 
geográfica do município, a coleta de dados ocorreu em dois momentos diferentes, nos meses de 
setembro e novembro de 2011, obtivando, também, captar as possíveis mudanças socioeconômicas 
entre os pescadores do município.  

Para os critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos, foi selecionado, de forma aleatória e 
regionalizada, cerca de 10% do universo de pescadores estimados do município. Em cada zona da 
cidade (norte, sul, leste e oeste), foram entrevistados 22 pescadores, com faixa etária a partir dos 18 
anos, independente de sexo ou associação a alguma organização social (Associação de Classe ou 
Colônia de Pescadores), com intuito de abranger uma maior representatividade destes profissionais. 
 
3.  RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Diante da gigantesca área territorial que o Estado do Amazonas ocupa, a atividade pesqueira 
em suas mesorregiões se reveste de grande complexidade, abrangendo uma interação entre o 
ambiente, os peixes e os pescadores. O entendimento desta tríade constitui num elemento fundamental 
para uma posterior análise dos métodos e mecanismos utilizados no extrativismo de pescado no 
município de Carauari. 

Neste sentido, inicialmente foi levantado o perfil socioeconômico dos pescadores locais e 
posteriormente analisado as características da atividade pesqueira na região. 
 
3.1 Aspectos socioeconômicos dos pescadores 
 

Da pesquisa realizada entre os pescadores do município de Carauari, evidenciou-se que estes 
profissionais têm entre 25 e 70 anos de idade, com uma média de 47 anos e uma renda familiar 
relativamente baixa, girando em torno de um salário mínimo/mês.  

A renda média mensal de cada pescador é complementada por outras fontes, sobretudo, pelo 
benefício do Programa Bolsa Família, que está fortemente agregado ao rendimento das famílias dos 
pescadores. O tempo médio de atividade no setor pesqueiro é de 7 anos. Os profissionais que estão há 
mais tempo em atividade são principalmente os analfabetos, representando 40% dos pescadores 
entrevistados. Estes são, também, os que possuem a maior quantidade de filhos, normalmente acima 
de 6 filhos por família. 

 
3.2 Frota pesqueira da região 
 
 De acordo com a Secretaria Executiva Adjunta da Pesca e Aquicultura do Estado do Amazonas 
- SEPA, há no município de Carauari, 20 barcos de pesca, com capacidade de até 4 toneladas e 240 
canoas com rabetas3, com capacidade para 500 kg (SEPA, 2011). No entanto, durante a pesquisa de 
campo verificou-se que esta quantidade de barcos de pesca na região, especialmente acima de 04 
toneladas, é superior as quantidades inventariadas pela SEPA. 

                                                             
3 Rabetas são motores de popa empregados durante os deslocamentos nos rios do Amazonas e amplamente utilizados 

durante as pescarias na região do médio rio Juruá. 



 6 

A principal embarcação utilizada para a captura do pescado na região do médio rio Juruá é a 
canoa de pequeno porte, com capacidade média entre 200 e 700 kg e, em alguns casos, podendo 
chegar a até 1 tonelada. 

Ocasionalmente, alguns pescadores utilizam uma embarcação de médio porte denominada 
chalana, dotada de caixa frigorífica com capacidade entre 1 a 2 toneladas e com possibilidades de 
permanecer por mais tempo no local da pesca. O uso desta embarcação tem relação, sobretudo, com o 
tipo de peixes procurados ou com o tempo de permanência dos pescadores na área escolhida para a 
pescaria. 

 
Figura 2 – Embarcação pesqueira denominada chalana 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 
Além das chalanas, durante as pescarias, que podem durar até duas semanas, os pescadores 

utilizam de 3 a 5 caixas de isopor, com destaque para as caixas com capacidade entre 170 e 240 litros, 
que se apresentam como os principais recipientes utilizados para o armazenamento do pescado desde 
a captura até o momento de sua comercialização. 
 A caixa de isopor com capacidade para 170 litros é o recipiente mais utilizado pelos 
pescadores para armazenamento de pescado. A preferência pela caixa com esta capacidade ocorre, 
possivelmente, pela facilidade de manuseio e melhor adequação em sua disposição sob o tablado 
colocado no interior das canoas. 
 
3.3 Período da pesca 
 

Em sua ampla acepção, dificilmente o extrativismo pode ser visto por quem o pratica numa 
única modalidade de atividade econômica. 

Neste sentido, a pesca se insere com grande variabilidade, em diversos sistemas de produção, 
onde outras atividades de subsistência, especialmente a agricultura, são consociadas com a atividade 
pesqueira. 

Para a SDS (2006), a safra do pescado no município de Carauari inicia no mês de junho e 
termina entre os meses de dezembro e janeiro, sendo que este período compreende a vazante/seca e 
início da enchente no rio Juruá.  

No entanto, de acordo com os pescadores entrevistados neste estudo, o melhor período para a 
pesca comercial na região do médio rio Juruá inicia, normalmente, em meados do mês março, 
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alcançando o seu auge no mês de junho. No segundo semestre, apenas entre os meses de julho e 
agosto a pesca ainda é praticada com intensidade. Após este período, a atividade pesqueira na região 
vai diminuindo lentamente, até o início da época do defeso, quando a atividade é interrompida em 
definitivo para fins comerciais. 

O gráfico 2 evidencia a safra do pescado no município de Carauari, com base em pesquisa de 
campo, realizada com os pescadores e comerciantes de pescado da localidade. 
 

Gráfico 2 – Safra do pescado no município de Carauari 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 
Apesar do aumento na quantidade produtiva de pescado no período de janeiro a junho de cada 

ano, de forma praticamente linear, há um surto ou acréscimo substancial na produção de várias 
espécies entre os meses de março e abril, durante um fenômeno conhecido entre a população local 
como “peixe da barreira4”. 

 
3.4 Defeso da piracema 

 
O período do defeso é um mecanismo utilizado pelo Governo Federal, baseado, 

principalmente, na Lei nº 10.779, de 25/11/2003, com objetivo de subsidiar financeiramente aos 
pescadores e garantir a reprodução das espécies durante um determinado período ou época do ano. 

De acordo com a IN/MPA nº 02, de 26 de janeiro de 2011, para receber o benefício é 
necessário que os pescadores cumpram algumas exigências mínimas, capazes de garantir a 
legalidade do benefício. Neste período, que coincide com a reprodução das espécies, todo pescador 
profissional que exerce suas atividades de forma individual ou em regime de economia familiar fica 
impedido de realizar pescarias em determinadas bacias hidrográficas da Amazônia. O tempo de 
proibição é fixado pelo IBAMA e os pescadores profissionais recebem o Seguro mensalmente, na 
quantia de um salário mínimo.  

Em toda Região Norte, o defeso é determinado pela conhecida “portaria de piracema”, que 
vigora entre os meses de novembro e março de cada ano. Para RUFFINO (2005, p. 59), neste período, 
que é caracterizado pela chuva, os cardumes migram dos lagos e rios de águas pretas e claras, pobres 

                                                             
4 O peixe da barreira é um fenômeno que ocorre anualmente na região do médio rio Juruá, caracterizado pelo surgimento 
excessivo de cardumes ou piracemas de várias espécies de peixes. 
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em alimentos, para desovar no encontro das águas brancas ou barrentas. Como estas são ricas em 
alimentos e possuem bastante oxigênio, permitem que as larvas (alevinos) sobrevivam. 

No Estado do Amazonas, as espécies comercialmente mais importantes que realizam a 
piracema e que são contempladas pelo período de defeso, que vai de 15 de novembro a 15 de março, 
destacam-se: a sardinha (Triportheus spp), a aruanã (Osteoglossum bicirrhosum), a matrinxã (Brycon 
spp.), pirapitinga (Piaractus brachypomus), pacu (Mylossoma spp.) e o mapará (Hypophthalmus spp.), 
conforme Portaria IBAMA nº 48/2007. O tambaqui (Colossoma macropomum) tem um período de 
defeso maior, iniciando em 01 de outubro e estendendo-se até o final de março, conforme IN/MMA nº 
35/2005. 

De um modo geral, na região do médio rio Juruá o período do defeso é respeitado pelos 
profissionais da pesca, uma vez que a Colônia de Pescadores Z-25 faz uma ostensiva fiscalização 
junto a seus associados, apesar de haver relatos de profissionais que insistem em pescar durante o 
período do defeso. Nestes casos, quando a Colônia certifica-se da infração, toma as devidas 
providências, aplicando desde uma simples advertência à expulsão do associado infrator. 
 
3.5 Métodos e locais de captura 
 

Dentro dos limites geográficos do município de Carauari há centenas de afluentes, paranás e 
igarapés, além de uma inumerável concentração de lagos naturais ainda não catalogados. Apesar das 
restrições ambientais, especialmente dentro das Unidades de Conservação do município, essas 
extensas malhas hídricas são bastante propícias ao desenvolvimento das atividades pesqueiras.  

Nestes ambientes naturais, há uma densa paisagem labiríntica formada por lagos, furos e 
paranás, onde os peixes encontram condições extremamente favoráveis para sua reprodução e 
crescimento. 

De acordo com os pescadores da região entrevistados, dependendo da época do ano, as 
pescarias são realizadas, sobretudo, nas áreas de lagos e rios e, algumas vezes, em igapós ou 
igarapés. Os locais da pescaria estão associados às espécies de peixes procuradas. 

O gráfico 3 ilustra os principais locais de captura do pescado no município de Carauari, de 
acordo com a época do ano, com base em entrevistas realizadas com os pescadores da localidade. 

 
Gráfico 3 – Locais de captura do pescado no município de Carauari 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Do total de pescadores entrevistados, 56% afirmaram que realizam suas pescarias em lagos, 
enquanto 37% preferem pescar em determinadas regiões ou pontos estratégicos do rio Juruá. Há, 
ainda, aqueles que preferem pescar nos igapós (4%) ou nos igarapés (3%). 

Os profissionais que pescam no próprio rio Juruá tem como alvo, principalmente, a captura de 
peixes de couro, utilizando como apetrecho de pesca a malhadeira5, também chamada pelos 
pescadores de “caçoeira”, o arrastão6, a rede de arrasto, a linha de mão com anzol, a tarrafa7 e o 
espinhel8.  

Os pescadores que pescam em áreas de lagos utilizam, essencialmente, a malhadeira, tanto a 
de náilon como a de plástico. No verão, é comum o uso de outros utensílios de pesca, tais como arpão 
ou o arco e flecha. E durante o inverno utiliza-se, também, a tarrafa e o espinhel.  

O gráfico 4 ilustra em termos percentuais, os principais apetrechos de pesca utilizados pelos 
pescadores do município de Carauari, independente da modalidade da pesca. 

 
Gráfico 4 – Principais apetrechos de pesca utilizados no município de Carauari 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 
Por meio de entrevistas realizadas com os pescadores da região do médio rio Juruá, percebe-

se que o conhecimento do profissional na confecção de alguns utensílios, tais como arpão, arco, flecha 
e malhadeiras, enfatiza a combinação do uso de técnica e sagacidade no processo de captura do 
pescado regional. Para FRAXE (2009, p. 113 e 114), este fato também denota “inovação tecnológica” 
por parte do pescador, que além de conhecer às práticas produtivas, ainda poderá utilizar-se de 
técnicas como tingimento colorido nas malhadeiras e tramalhas, com objetivo de facilitar a captura dos 
peixes. 
 Foi informado pelos pescadores entrevistados, que essas técnicas são utilizadas de acordo 
com as práticas produtivas - subsistência ou comercial -, ou em certas circunstâncias que indiquem 
uma menor ou maior intensidade de peixes no local da pescaria. 

Durante as entrevistas realizadas com os pescadores, evidenciou-se que mesmo com a 
proibição do uso de alguns aparelhos e métodos de pesca, tais como rede de arrasto e de lance, de 

                                                             
5 A malhadeira é um utensílio de pesca ativamente utilizado pelos pescadores, sempre de forma distendida em lagos, 
paranás, igapós, etc., com as duas pontas amarrada em varas, cipós ou árvores de pequena envergadura. 
6 Na região do médio rio Juruá, o arrastão é utilizado principalmente por meio de embarcações a deriva no próprio rio, nos 
moldes da prática do lanço.  
7 A tarrafa é um utensílio de pesca utilizado na forma de lances sobre a água, abrindo em forma circular. É utilizada 
principalmente na beira do rio, em áreas de lago ou em locais rasos e com pouca vegetação. 
8 O espinhel é um utensílio de pesca constituído por uma linha de tamanho compreendido entre 6 a 10 metros, onde ao 
longo de sua extensão estão amarradas pequenas linhas secundárias com os anzóis em uma de suas extremidades. 
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qualquer natureza ou técnicas que utilizem batição (Portaria IBAMA nº 08, de 02/02/1996 e IN/IBAMA 
nº 43, de 23/07/2004), dezenas de profissionais ainda utilizam tais mecanismos no município de 
Carauari. Esta prática ilegal foi apontada por mais da metade dos pescadores entrevistados como uma 
das principais causas para a diminuição e/ou esgotamento dos estoques de peixes nos rios e lagos da 
região do médio rio Juruá, conforme evidenciado no gráfico 5. 

 
Gráfico 5 – Causas para a diminuição dos estoques pesqueiros 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 
Para GANDRA (2010, p. 20), a insustentabilidade da atividade pesqueira em determinadas 

regiões do Amazonas pode levar a extinção de algumas espécies de peixes regionais. Para o autor, 
numa tradicional avaliação dos estoques de algumas espécies comercialmente importantes realizadas 
nos últimos anos indicam que peixes de grande porte e crescimento lento, como o tambaqui, por 
exemplo, estão sobre-explorados e os estoques de outras espécies como curimatã necessitam de um 
contínuo monitoramento, enquanto o jaraqui e o pacu apresentam sobrepesca. 
 Do estudo realizado durante pesquisa de campo no município de Carauari, constatou-se que a 
captura excessiva de peixes como o mapará, surubim e tambaqui, poderá comprometer a perenidade 
destas espécies no médio rio Juruá, e minar ainda mais o déficit nos estoques pesqueiros da região, 
uma vez que estas espécies apresentam-se entre as mais capturadas para fins comerciais. 
 A área do município de Carauari possui uma rede hidrográfica de grande porte, 
compreendendo, além do rio Juruá, uma rica malha hídrica composta de lagos, igarapés furos e 
paranás. Estima-se que haja dentro dos limites geográficos do município entre 400 e 500 lagos, com 
uma infinidade de espécies de peixes bastante visadas pelos pescadores artesanais, e constituindo-se 
como a principal fonte de alimentação da população carauariense. 

Os principais afluentes do rio Juruá são o Ueré, Bauana, Xué e Marari à margem direita; e 
Bauana Branco e Anaxiqui à margem esquerda. Esses afluentes são ricos em fauna aquática, e 
constituem inumerável fonte de alimentação também às populações residentes dentro das UC’s 
Estadual e Federal e demais ribeirinhos que residem às margens do rio Juruá.  

De acordo com o gestor da Colônia de Pescadores Z-25, os lagos localizados dentro das UC’s, 
ocasionalmente, sofrem invasão por pescadores artesanais que não tem compromisso com a 
preservação dos recursos naturais da região. 

Apesar de neste estudo não ter havido questionamentos sobre o local de origem do peixe 
consumido ou comercializado no município de Carauari, estudos realizados pela Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apontam que o pescado é proveniente dos rios 
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Juruá, Paraná e Riozinho, e dos lagos Imperatriz, Curapé, Caniço, Sacado do Carauari, Samaúma, do 
Preto, Sacado do Caniço, Arari Grande, Carvão, Abacaxi, Tartaruga, Japecó, Cobra, Coatá e Boto 
(SDS, 2006). 
 
3.6 Principais espécies de peixes capturadas 
 

Atualmente, a região do médio rio Juruá ainda apresenta uma larga variedade de peixes, de 
modo que, sendo uma região bastante produtiva, é possível em qualquer época do ano encontrar 
peixes à venda, ainda que em pequenas quantidades, tanto da cidade como das comunidades, 
inclusive aquelas espécies cuja pesca tenha sua manipulação proibida ou esteja no período do defeso. 

De acordo com a pesquisa de campo e visitas realizadas nas feiras municipais e nos pontos de 
comercialização da cidade, foram listadas as principais espécies de peixes capturadas e 
comercializadas no município, conforme demonstra a tabela 1. 

 
Tabela 1 - Principais espécies de peixes capturadas no município de Carauari. 

 

Nome Comum Nome Científico Família 

Aruanã Osteoglossum bicirrhosum Osteoglossidae 

Acara-açu Astronotus ocellatus Cichlidae 

Branquinha/ Cascuda/Mocinha Potamorhina spp / Psectrogaster amazônica Curimatidae 

Caparari Pseudoplatystoma tigrinum Pimelodidade 

Curimatã Prochilodus nigricans Prochilodontidae 

Jandiá Leiarus marmoratus Pimelodidade 

Jatuarana / Mamuri Brycon melanopterus Characidae 

Mandi Pimelodus spp Pimelodidade 

Mapará Hypophthalmus spp Pimelodidae 

Matrinxã Brycon amazonicus Characidae 

Pacu Mylossoma spp / Myleus spp / Metynnis spp Characidae 

Pescada Plagioscion squamosissimus Sciaenidae 

Piau / Aracu Leporinus spp / Rhytiodus spp / Schizodon spp Anostomidae 

Piranha Serrasalmus spp / Pygocentrus nattereri Characidae 

Pirapitinga Piaractus brachypomus Characidae 

Pirarara Phractocephalus hemioliopterus Pimelodidade 

Sardinha Triportheus spp Characidae 

Surubim Pseudoplatystoma fasciatum Pimelodidade 

Tambaqui Colossoma macropomum Characidae 

Tucunaré Cichla spp Cichlidae 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Apesar de haver mais de 30 espécies de peixes frequentemente capturados na localidade, o 

comércio de pescado no município, está concentrado em apenas 20 espécies ou grupo de espécies, 

conforme tabela 1, sendo que os bagres destacam-se entre os mais comercializados, principalmente, o 

caparari, o jandiá, o mapará, a pirarara e o surubim, cuja destinação é as cidades de Manaus, Coari, 

Tefé e Tabatinga, no Amazonas, e a cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. Peixes como o pirarucu, cuja 

pesca é proibida, raramente é comercializado ou a informação foi omitida nas entrevistas. 
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CONCLUSÕES 
 
 A atividade pesqueira no município de Carauari está representada por um intenso processo de 
extrativismo tanto para fins comerciais como para fins de subsistência da própria família do pescador. 

Da pesquisa realizada entre os pescadores e comerciantes do setor pesqueiro do município, 
verificou-se que a atividade é realizada por meio de uma variedade de apetrechos, dos quais muitos 
estão terminantemente proibidos pela legislação vigente. Esta ocorrência pode ter relação direta com a 
cobiça pela qual o recurso é explorado, seja para o atendimento exclusivo de determinados 
comerciantes do município seja para a comercialização em geral. O trabalho de fiscalização que vem 
sendo realizado pelo IBAMA e pela Colônia de Pescadores Z-25 tem se demonstrado insuficiente para 
coibir práticas proibidas e nocivas a manutenção dos recursos naturais. 

A raiz deste problema pode estar, também, relacionada, sobretudo, com a falta de capacidade 
de articulação dos diversos setores organizacionais do município, de modo que a convergência dos 
conceitos do desenvolvimento regional, da preservação dos recursos naturais e da partilha de 
benefícios sociais de forma consciente e equilibrada ainda permanecem como um obstáculo a ser 
superado, tanto pelos pescadores do municípios e como pelas instituições vinculadas ao setor 
pesqueiro. 

A variedade de lagos, rios de pequeno porte, afluentes e o próprio rio Juruá no entorno da 
cidade de Carauari são grandes potenciais de fauna aquática, contudo, a sobre-exploração destes 
recursos pode levar a escassez de diversas espécies de peixes no médio e longo prazo, já que a 
captura é realizada com grande intensidade. Os peixes preferidos para fins comerciais e explorados 
numa quantidade expressiva são o tambaqui, surubim e mapará, cuja destinação são as cidades de 
Manaus, Coari, Tefé e Tabatinga, no Amazonas, e a cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. 

Neste sentido, constatou-se que apesar do subsídio do Seguro-Defeso pago aos pescadores 
do município de Carauari, este benefício não é capaz de impedir as práticas predatórias e 
insustentáveis durante a atividade pesqueira realizada na região do médio rio Juruá. 
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