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A pesca comercial é uma atividade de elevada importância no trecho inferior do rio Solimões, sendo o município de Manacapuru considerado
como o principal centro de desembarque pesqueiro da região. Os dados de desembarques de pescado no município de Manacapuru/AM no ano
de 2012 foram analisados para descrever produção pesqueira, composição de espécies, locais de captura levando em consideração as variações
relacionadas ao regime fluvial. Foram registrados 1.356 desembarques e a média mensal de pescado desembarcado foi de 117,93 ± 94,92 t.
Foram identificadas 39 espécies de peixes nas pescarias sendo que jaraquis (Semaprochilodus spp. = 23,67 %), pacus (Mylossoma spp., Myleus
spp., Metynnis spp. = 22,19%), curimatã (Prochilodus nigricans = 17,69 %), sardinhas (Triportheus spp. = 12,01%) e matrinxã (Brycon
amazonicus = 3,78%) representaram 79% do total de pescado capturado. Redinha e malhadeira (97,51%) foram os aparelhos mais usados. Os
rios e lagos foram os ambientes mais explorados ao longo do ano e contribuíram com a maior produção nos desembarques. A CPUE variou de
14,73 ± 10,45 a 103,57 ± 185,83 kg/homem.dia ao longo do ano. Foram registrados picos de CPUE nos períodos de enchente, em janeiro, e
vazante, em agosto. Os resultados indicam a alta participação de Characiformes migradores na produção pesqueira dessa região e a importância
da da variação do nível do rio Solimões, que influencia a composição de espécies, a utilização dos locais de captura e as relações entre espécies e
ambiente.
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ABSTRACT

Commercial fishing on the lower Solimões river: an analysis of the landings Manacapuru/AM
Commercial fishing is a high importance activity at the lower stretch of the Solimões river, and the municipality of Manacapuru is considered the
main fishing landing center at this region. Fish landing information in the municipality of Manacapuru/AM in the year 2012 was analyzed to
describe the fishery production, species composition and fishing grounds taking into account the variations related to the river regime. There
were 1.356 fish landings and the average monthly landed fish was 117.93 ± 94.92 t. A total of 39 fish species were identified in commercial
fishing, and the most landed (t) were jaraquis (Semaprochilodus spp. = 23.67%), pacus (Mylossoma spp., Myleus spp., Metynnis spp. = 22.19%),
curimatã (Prochilodus nigricans = 17.69%), sardinha (Triportheus spp. = 12.01%) and matrinxã (Brycon amazonicus = 3.78%) representing
79% of the total fish caught. Redinha and malhadeira (97.51%) were the most used appliances. The rivers and lakes were the most explored
environments throughout the year and contributed to the higher production in the landings. CPUE ranged from 14.73 ± 10.45 to 103.57 ±
185.83 kg/man.day throughout the year. CPUE peaks were recorded in flood periods in January and river ebb in August. The results indicate the
high participation of migratory Characiformes in the fishery production of this region and the importance of the variation of the level of the
Solimões river, which influences the composition of species, the use of capture sites and the relationships between species and environment.
Keywords: Inland fishing; catch composition; Manacapuru; Amazon.

Introdução
A pesca é uma das atividades tradicionais humanas mais
importantes na regiã o Amazô nica, esta possui papel destacado
quando comparada com as demais regiõ es do paıś devido à diversidade de espé cies exploradas, percentual de pescado capturado e
elevada dependê ncia das populaçõ es ribeirinhas a esta atividade
(RUFFINO et al., 2005, 2006).
A atividade pesqueira na Bacia Amazô nica envolve diretamente 368.000 pescadores e dezenas de milhares de embarcaçõ es de
pesca, que sã o responsá veis por uma produçã o anual estimada de
166.477 toneladas de pescado e sua produçã o é destinada ao
abastecimento dos principais centros urbanos regionais. (ISAAC et
al., 2008; MERONA; BITTENCOURT, 1988; MPA, 2010; PETRERE
JR., 1985; RUFFINO et al., 1998; RUFFINO et al., 2004). A pesca tem
desempenhado um papel importante na economia regional, tanto
para subsistê ncia como para o comé rcio (ALMEIDA et al., 2004).
A regiã o de Manacapuru é considerada um dos principais
mercados consumidores do estado devido ao alto potencial
pesqueiro (BATISTA, 2003). O volume de pescado comercializado
no mercado de Manacapuru é considerado o terceiro maior do
estado do Amazonas, depois de Manaus e Tabatinga (RUFFINO et
al., 2006). A maior parte desse pescado é proveniente da pesca
comercial realizada nos lagos do Sistema Lago Grande e rio
Solimõ es (BATISTA, 2003; GONÇALVES; BATISTA, 2008).
A avaliaçã o de dados de desembarque de pescado da frota
comercial é uma ferramenta importante para se conhecer a
atividade pesqueira de uma determinada regiã o, pois permite
identificar suas caracterıśticas essenciais e as possıv́eis variaçõ es
sazonais determinadas por condiçõ es naturais ou pelo mercado,
mostrando as oscilaçõ es na produçã o, no esforço de pesca e nos
preços de comercializaçã o do pescado (SANTOS; SANTOS, 2005).
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nia foram realizados por Smith (1979), Barthem (1999) e Batista
(1998 e 2003) no Amazonas, Isaac e Barthem (1995) e Isaac e
Ruffino (2000) na á rea de Santaré m, Barthem (1985) na á rea de
Belé m e Lopes et al. (2016) nas sub-bacias dos rios Madeira, Purus,
Juruá , Alto Solimõ es e Baixo-Amazonas, alé m da revisã o de Batista
et al. (2004) para a Amazô nia. Os estudos de Gonçalves e Batista
(2008), Garcez e Freitas (2008) e Garcez et al. (2017) analisaram o
desembarque de pescado em Manacapuru. Estes trabalhos
buscam compreender a evoluçã o do sistema de explotaçã o dos
recursos pesqueiros, sendo necessá rio que este acompanhamento
seja efetuado nã o apenas para os grandes centros, mas també m
para alguns centros menores.
Na ausê ncia de sé ries histó ricas de dados de desembarque, as
medidas de gestã o que podem ser tomadas utilizam o princıp
́ io da
precauçã o (GARCIA, 1994; HILBORN et al., 2001; STERGIOU,
2002). Esse princıp
́ io pode ser baseado em resultados de aná lises
anuais de desembarque de pescado, para a implementaçã o de
medidas de manejo para uma determinada regiã o. Isso pode
conferir maior utilidade à s aná lises efetuadas a partir de sé ries
temporais pequenas, como ferramenta para o conhecimento rá pido da dinâ mica das espé cies explotadas e da atividade pesqueira.
O manejo de recursos pesqueiros no Amazonas continua
sendo difıćil, por razõ es variadas que estã o inter-relacionadas,
podendo-se destacar dentre elas a extensã o e complexidade da
bacia hidrográ fica, a grande diversidade da ictiofauna e dos há bitos dos peixes, a grande variedade dos aparelhos e mé todos de
pesca, o nú mero de pescadores e a assistê ncia por parte do poder
pú blico. Alé m dessas dificuldades, a pesca na Amazô nia enfrenta
outros problemas relativos à insuficiê ncia de recursos humanos e
financeiros e talvez mais importantes, à falta de conscientizaçã o
dos atores da pesca e da sociedade em geral sobre a real importâ ncia da preservaçã o e uso responsá vel dos recursos pesqueiros
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Área de estudo
O trecho inferior do rio Solimõ es compreende a seçã o do rio
abaixo da confluê ncia com rio Purus e se estende até a confluê ncia
com o rio Negro (Figura 1). As pescarias concentram seus desembarques na cidade de Manacapuru, para consumo da pró pria
cidade e para escoamento rodoviá rio até Manaus. O municıp
́ io de
Manacapuru localiza-se a 68 km de Manaus e a 60 m acima do
nıv́el do mar. Estima-se que a populaçã o seja de 95.460 habitantes
(IBGE, 2017) distribuıd
́ os em uma á rea total de 7.336,579 km² e
possui ao seu redor um relevo composto por lagos, ilhas e uma
pequena serra. O municıp
́ io está situado na margem esquerda do
rio Solimõ es e é banhado pelos rios Solimõ es, Purus, Manacapuru
e Jarı.́

Coleta de dados
Os dados de desembarque foram coletados diariamente, no
porto da Panairzinha, atravé s de entrevistas com questioná rios
estruturados, no â mbito do projeto “Estatıśtica e Desembarque
Pesqueiro no Estado do Amazonas” durante o ano de 2012. Foram
coletadas informaçõ es referentes ao desembarque por espé cie,
nú mero de pescadores por viagem, dias de pesca, apetrechos
utilizados e locais de pesca explorados. Para a descriçã o do ciclo
hidroló gico da regiã o, foram utilizadas as mé dias mensais do nıv́el
da á gua na estaçã o de Manacapuru, fornecido pela Agê ncia
Nacional de Aguas (ANA), conforme Apê ndice 1.
Análise dos dados
Os dados foram armazenados em planilhas do Excel (Microsoft Office Excel 2007) e com o auxıĺio do software foi realizado o
agrupamento dos dados de desembarque por é poca do ciclo
hidroló gico visando verificar a composiçã o das espé cies no
desembarque de pescado, ambientes de pesca explorados e os
apetrechos utilizados ao longo das estaçõ es hidroló gicas e suas
respectivas produçõ es (t). Posteriormente, foi efetuado o
somató rio do desembarque das espé cies de peixes capturados e a
sua variaçã o ao longo do ano foi representada graficamente.
Foi calculado o rendimento pesqueiro (Captura Por Unidade
de Esforço - CPUE) ao longo das quatro estaçõ es hidroló gicas. A
CPUE foi calculada atravé s da seguinte equaçã o: CPUE = Captura
(kg)/Esforço (nú mero de pescadores x nú mero de dias de pesca)
(PETRERE JR., 1978b). A CPUE foi calculada para cada pescaria e
as mé dias mensais foram utilizadas para expressar graficamente a
sua variaçã o ao longo do ano.
Foi construıd
́ a uma matriz de dados com objetos (ambiente e
perıódo hidroló gico), descritores (espé cies desembarcadas) e a
frequê ncia de cada espé cie. Posteriormente foi realizada uma
Aná lise de Escalonamento multidimensional nã o-mé trico (nMDS)
atravé s do pacote VEGAN (OKSANEN et al., 2016), no software R
Core Team (2013) para identificar padrõ es entre as espé cies de
peixes explorados por ambiente de pesca por fase do ciclo
hidroló gico.
Resultados
Produção total
Foram registrados 1.356 desembarques de pescado em
Manacapuru no ano de 2012. A mé dia mensal de pescado desembarcado foi de 117,93 ± 94,92 t. A produçã o (t) variou ao longo do
ano, poré m foram observados picos de desembarque durante a
cheia e vazante dos rios, 339,33 t em maio e 209,15 t em agosto,
respectivamente. Durante a seca e no inıćio da enchente, 24,31 t
em novembro e 13,44 t em dezembro, respectivamente, os desembarques foram menores (Figura 2).
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O pescado é desembarcado em quatro pontos, numa balsa
localizada na zona portuá ria do municıp
́ io, no porto da Panairzinha e em dois frigorıf́icos. Nessa regiã o o rio Solimõ es apresenta
uma variaçã o sazonal do nıv́el da á gua bem definida e sua
amplitude normal muda ao longo do ciclo hidroló gico atingindo
cerca de 10 m (BITTENCOURT; AMADIO, 2007; GARCEZ; FREITAS,
2008).
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Figura 1. Trecho inferior do Rio Solimõ es, com destaque para o Lago Grande de Manacapuru, na
margem esquerda/ Figure 1. Lower stretch of the Solimõ es River, highlighting the Lago Grande
Manacapuru, at the left banks.

Figura 2. Produçã o mensal de desembarque de pescado em toneladas (com intervalo de con iança
de 95%) na cidade de Manacapuru relacionado com o nıv́el do rio. As barras indicam a produçã o e
a linha o nıv́el do rio/ Figure 2. Monthly production of ish landings in tons (with 95% con idence
interval) in the Manacapuru town related to the river level. The bars indicate the production and
the line the level of the river.
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e do meio ambiente (ISAAC; CERDEIRA, 2004, SANTOS; SANTOS,
2005).
Essas causas constituem a principal razã o da nã o aplicabilidade ou ineficá cia dos planos de manejo nos diferentes sistemas
aquá ticos da bacia Amazô nica (SANTOS; SANTOS, 2005). O grande
entrave à avaliaçã o de medidas de gerenciamento da atividade
pesqueira é a falta de dados qualitativos e quantitativos sobre os
desembarques existentes, devido à necessidade de sé ries
histó ricas para a realizaçã o de inferê ncias sobre o comportamento
do estoque ou a uma mudança nas caracterıśticas de explotaçã o
imposta por uma determinada frota (CARDOSO, 2005). A ineficá cia
do manejo pesqueiro na regiã o colabora para a sobre-explotaçã o
de estoques que se dá quando há um aumento exagerado do
esforço de pesca, levando a captura de muitos indivıd
́ uos jovens,
reduzindo a contribuiçã o em nú mero e biomassa das classes etá rias mais novas para os grupos seguintes, quando esta situaçã o
persiste por anos e vá rias classes etá rias sã o afetadas, o nú mero de
indivıd
́ uos adultos, aptos à reproduçã o, reduz cada vez mais,
reduzindo o potencial reprodutivo total da populaçã o (FONTELESFILHO, 1989).
Algumas espé cies como tambaqui (Colossoma macropomum) e
jaraqui (Semaprochilodus insignis) desembarcados em Manaus
(PETRERE JR, 1983) e no Baixo Amazonas (ISAAC; RUFFINO,
2000) já se encontram em situaçã o de sobrepesca. O tambaqui
possivelmente devido a um crescente aumento no esforço de pesca
durante as ú ltimas trê s dé cadas (BATISTA; PETRERE, 2003) e o
jaraqui devido à captura de indivıd
́ uos mais jovens e aumento da
demanda (DIAS–NETO, 2015). O curimatã (Prochilodus nigricans)
també m já está sofrendo impactos na taxa de crescimento e
mortalidade no Baixo Amazonas (CATARINO et al., 2014); caparari
(Pseudoplatystoma tigrinum) e surubim (Pseudoplatystoma
fasciatum), no Mé dio Amazonas devido a alta demanda dos
frigorıf́icos (ISAAC; CERDEIRA, 2004); o pirarucu (Arapaima gigas)
(BAYLEY; PETRERE JR., 1989; ISAAC et al., 1998); e as espé cies
piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) e dourada (Brachyplatystoma rouseauxii) que vem sendo amplamente explotadas no
estuá rios (BARTHEM et al., 1995; BARTHEM; GOULDING, 1997).
Desse modo este trabalho caracterizou o desembarque de
pescado em Manacapuru, de forma a contribuir com informaçõ es
relevantes que auxiliem no manejo da pesca na regiã o do Baixo
Solimõ es.

matrinxã , mapará , cubiu, pirapitinga e branquinha comum no fim
da enchente e começo da vazante e picos de produçã o de cangati,
piraıb
́ a, piramutaba, tucunaré , bodó , aruanã e traıŕa no final da
vazante e na seca.
Ambientes de pesca
A frota pesqueira de Manacapuru utilizou quatro ambientes
de pesca. Os rios e lagos foram os ambientes mais explotados ao
longo do ano e contribuıŕam com a maior produçã o nos desembarques, enquanto os menos explotados foram os paraná s e ilhas.
Os rios apresentaram maior produçã o nos perıódos de enchente e
cheia, poré m no inıćio da vazante e na seca as capturas foram
maiores nos lagos (Tabela 1).
Apetrechos de pesca
Sete tipos de apetrechos de pesca foram usados. A malhadeira
foi utilizada em todos os meses do ano. Mais de 95% dos peixes
foram capturados pela redinha e malhadeira. Os apetrechos menos
utilizados nas pescarias foram o caniço e o arpã o (Tabela 2).

Tabela 1. Produçã o pesqueira mensal (t) por ambiente de pesca explotado/ Table 1. Monthly ishing production (t) per explored ishing ground.

Ambiente
Rio
Lago
Paraná
Ilha
Total

J
37,28
0,09

F
68,76
2,10

M
35,21
22,98

37,37

70,87

58,19

J
J
A
S
40,81
55,12 132,80 110,01
74,77
76,36
44,69
63,18
7,00
1,24
0,57
5,25
169,64 316,73 112,23 135,14 209,16 154,69
A
121,53
48,11

O
13,18
43,06
1,43

N
7,78
16,06
0,48

57,67

24,32

13,44

O
13,18

N
7,78

D

1,13

0,48

26,34
26,51
3,69
57,67

22,27

8,83

2,05
24,32

4,61
13,44

M
166,55
149,62

D
13,44

Subtotal
789,02
554,46
8,91
7,06
1.359,45

*Os ambientes de pesca estã o descritos no Apê ndice 3.
Tabela 2. Produçã o pesqueira mensal (t) por apetrecho de pesca utilizado/Table 2. Monthly ishing production (t) per ishing gear used.

Apetrecho
Anzol
Arpã o
Arrastã o
Caniço
Malhadeira
Redinha
Tramalha
Total

J

F

7,0
22,98
29,98

A
0,07

M
0,87

27,64
33,36
0,45
61,44

14,36
71,88
87,10

J
0,62

M

J
55,12

A
132,80

0,4
9,96
328,97

S
110,01
0,05
0,58

10,0
29,49
45,61
28,28
50,51
38,05
66,68
96,44 179,67 110,84
134,36
7,30
3,27
0,11
184,94 339,93 112,88 134,60 209,16 160,35

Subtotal
1,56
0,05
1,71
10,4
308,33
1071,68
21,47
1.415,21

*Os apetrechos de pesca estã o descritos no Apê ndice 4.

Captura Por Unidade de Esforço (CPUE)
A CPUE variou de 14,73 ± 10,45 a 103,57 ± 185,83 kg/homem.
dia ao longo do ano. Foram registrados picos de CPUE nos perıódos
de enchente, em janeiro, e vazante dos rios em julho e agosto.
Enquanto baixos valores de CPUE foram registrados no mê s de
maio (perıódo de cheia), e em outubro (perıódo de seca) (Figura 3).
140

pesca nos paraná s. Durante a vazante, o pirarucu obteve uma
maior relaçã o ao ambiente de lago. Enquanto bacu liso, caparari,
jaú , piranambu e pirarara tiveram maior relaçã o com o rio na
enchente. A sardinha e o tambaqui e pirarucu estã o relacionados
ao rio na vazante (Figura 4).
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Mê s

A

S

O

N

D

0

-1.5
-3

-2

-1

0
NMDS1

1

2

Figura 3. CPUE mensal kg/homem.dia (com intervalo de con iança de 95%) em Manacapuru
relacionado com o nıv́el do rio. As barras indicam a captura por unidade de esforço de pesca e a linha
o nıv́el do rio/ Figure 3. Monthly CPUE kg/man.day (with 95% con idence interval) in Manacapuru
related to river level. The bars indicate the catch per unit of ishing eﬀort and the line the level of the
river.

Figura 4. Aná lise de escalonamento multidimensional nã o – mé trico (nMDS) das espé cies
capturadas, ambientes de pesca e perıódos hidroló gicos/ Figure 4. Non-metric multidimensional scaling analysis (nMDS) of the captured species, ishing environments and
hydrological periods.

Relação entre ambientes de pesca e espécies explotadas ao
longo do período hidrológico
Algumas espé cies foram relacionadas com ambientes especıf́icos de captura. O acará rosado e piraıb
́ a/fera estã o mais relacionados aos ambientes de rio, durante a seca. Os peixes acará branco,
cangati, piramutaba e tamoatá estã o mais associados com o lago
durante a seca. A traıŕa, tucunaré e aruanã obtiveram maior
relaçã o com os paraná s durante a seca. Enquanto, no perıódo de
cheia, a curimatã , pacus e jaraquis tiveram maior relaçã o com a

Discussão
A produçã o mensal desembarcada no municıp
́ io de Manacapuru foi inferior ao registrado no trabalho de Gonçalves e
Batista (2008), possivelmente devido as diferenças no procedimento de coleta de dados, uma vez que fatores como pontos de
coleta de dados, esforço de pesca, nıv́el do rio, quantidade de gelo,
quanti-dade de diesel gasto e principalmente recursos humanos
podem influenciar nos resultados obtidos por sistemas de
estatıśtica pes-queira (HILBORN; WALTERS, 1992).
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Produção por espécie
Foram identificadas 39 espé cies de peixes nos desembarques
(Apê ndice 2), sendo as ordens Characiformes e Siluriformes mais
frequentes correspondendo a 58,2% da produçã o total. As espé cies
mais desembarcadas (kg) foram jaraquis (Semaprochilodus spp.),
pacus (Mylossoma spp.; Myleus spp.; Metynnis spp.), curimatã
(Prochilodus nigricans), sardinhas (Triportheus spp.) e matrinxã
(Brycon amazonicus). Essas espé cies contribuıŕam, respectivamente, com 23,67%, 22,19%, 17,69%, 12,01% e 3,78% nos
desembarques, representando 79% do total de pescado capturado
em 2012, a espé cie Brachyplatystoma spp. foi a mais importante
entre os desembarques de Siluriformes, com pico de produçã o em
setembro representando 4,60% da produçã o do respectivo mê s.
As espé cies curimatã (12 meses), pacu (12 meses), jaraqui (10
meses), pescada (10 meses), piranha (10 meses), tambaqui (10
meses), tucunaré (10 meses), surubim (nove meses), acará (oito
meses) e pirarucu (oito meses) foram frequentes nos desembarques ao longo do ano. Foram observados picos de produçã o de
branquinha cascuda no inıćio da enchente, picos de produçã o de

grupo já ocupava o primeiro lugar no desembarque (em torno de
12.500 toneladas) (MERONA; BITTENCOURT, 1988).
O peixe com maior destaque da ordem Siluriformes foi o surubim
(Pseudoplatystoma fasciatum) possivelmente devido à alta demanda
dos frigorıf́icos da regiã o que aumentaram a sua capacidade de armazenamento, provocando um aumento no esforço de pesca sobre esta
espé cie (PARENTE et al., 2005).
Os rios apresentaram maior produçã o nos perıódos de enchente
e cheia, o padrã o de utilizaçã o de rios, tanto por barcos de pesca
quanto por canoas motorizada no perıódo de cheia, provavelmente,
ocorreu devido à alta frequê ncia de cardumes nesse ambiente
(GOLÇALVES; BATISTA, 2008). Poré m Garcez e Freitas (2008) observaram que nesses perıódos o nú mero de peixes capturados é menor
do que aqueles para o perıódo de vazante e seca, e isto pode estar
relacionado ao processo de dispersã o das espé cies.
No inıćio da vazante e na seca as capturas foram maiores nos lagos
evidenciando a maior concentraçã o de peixes nestes ambientes devido à retraçã o das á guas no perıódo de seca. Nesse perıódo, as á reas
marginais contendo floresta alagada e bancos de herbá ceas aquá ticas
desaparecem e os peixes nã o conseguem sair dos lagos para o canal
do rio, ficando retidos nos lagos (SOARES et al., 2014). Tal fator é um
facilitador na captura por redes de emalhar, como també m foi observado em outros estudos (DO VALE, 2003; SIQUEIRA-SOUZA, 2007;
SOARES et al., 1999). Durante a estaçã o chuvosa, os peixes provavelmente se dispersam na vá rzea inundada dificultando sua captura.
A adaptaçã o de vá rias estraté gias de pesca pelo pescador diante
da variaçã o sazonal do nıv́el das á guas atesta o seu nıv́el de conhecimento tradicional em relaçã o a ecologia dos peixes e à s variaçõ es da
pesca nesse ambiente (GARCEZ, 2008). Isso pode ser comprovado
pelo uso de vá rios apetrechos para a captura das mais diversas
espé cies de peixes que ocorrem em diferentes ambientes de pesca
(BATISTA et al., 2004; CARDOSO, 2005).
A redinha e malhadeira foram os apetrechos mais utilizados. A
pesca com redinha para realizar o cerco de cardumes (BATISTA et al.,
2010), e a malhadeira provavelmente devido a sua versatilidade, eficá cia e alto poder de captura (BATISTA, 1998; PARENTE, 1996), uma vez
que pode ser utilizada em todas as é pocas do ano, de acordo com o
tipo de ambiente disponıv́el, alé m de ser muito utilizado em pescarias
de pequena escala, sendo comumente empregado para fechar a boca
de rios e lagos com a finalidade de capturar uma grande quantidade
de espé cies diferentes em pouco tempo. Durante o perıódo de safra
(Julho e Agosto), a diversidade de uso de aparelhos aumenta, bem
como seu uso combinado e consequentemente: tarrafa, tramalha,
anzol entre outros sã o utilizados com maior frequê ncia.
Os picos da Captura Por Unidade de Esforço (CPUE) foram
associados aos perıódos de enchente e vazante dos rios devido à
maior facilidade nas capturas. Nesses perıódos ocorrem as migraçõ es
reprodutivas e as á reas de pesca sã o reduzidas, aumentando a
densidade de peixes (BATISTA, 2012). Os pescadores possuem um
conhecimento empıŕico dessa relaçã o, portanto, este é o perıódo que
efetuam mais capturas, se dedicando exclusivamente a atividade, realizando viagens diá rias (INOMATA; FREITAS, 2015). Na cheia há uma
dispersã o dos cardumes nas á reas alagadas da vá rzea, dificultando a
captura do pescado e os pescadores diminuem as saıd
́ as diá rias, pois a
quantidade de pescado capturada nã o compensa as despesas das
viagens, e na seca, a difıćil locomoçã o pelos ambientes faz com que os
pescadores tenham bastante dificuldade de capturar os peixes
(BARTHEM, 1999).
Os peixes tê m preferê ncias por ambientes dependendo da sua
estraté gia de vida, devido ao seu comportamento reprodutivo,
migraçã o, alimentaçã o, refú gio de predadores e á reas de berçá rio
(SANCHEZ-BOTERO; ARAUJO-LIMA, 2001). Devido a isto, algumas
espé cies foram relacionadas com ambientes especıf́icos de captura. Os
peixes acará rosado (Caquetaia spectabilis) e fera/piraıb
́ a (Brachyplatystoma filamentosum) foram relacionados ao rio na seca. O acará
rosado (Caquetaia spectabilis) se reproduz neste perıódo e habita nas
margens dos rios (DO VALE, 2003; SAINT-PAUL et al., 2000) enquanto
o fera/piraıb
́ a (Brachyplatystoma filamentosum) é considerado o
maior predador de canais do rio Amazonas e é uma espé cie migradora de longas distâ ncias (SANTOS, 2006).
Os peixes acará branco (Chaetobranchopsis orbicularis), cangati
(Trachelyopterus spp.), piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) e
tamoatá (Hoplosternum littorale) foram associados ao lago na seca. A
piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) é bentô nico, habita a calha
do rio Solimõ es-Amazonas e demais tributá rios de á guas brancas,
raramente é encontrado em lagos de vá rzea (BARTHEM, 1990;
BARTHEM; GOULDING, 1997). As espé cies jovens de acará branco
(Chaetobranchopsis orbicularis) sã o amplamente capturadas nos
lagos (PETRY et al., 2003)
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A mé dia mensal de desembarque em Manacapuru se apresentou
superior em relaçã o aos municıp
́ ios de Parintins 63,0 t ± 7, Boca do
Acre 12,7 t ± 7, Tabatinga 8,5 t ± 12, Juruá 7,5 t ± 4, Humaitá 5,5 t ± 4
(LOPES et al., 2016) e Manicoré 21,3 ± 14,3 kg (CARDOSO, 2005). Em
geral, nesses municıp
́ ios os picos de produçã o foram associados ao
perıódo de á guas baixas. A exceçã o de Parintins, onde os maiores
valores de desembarque de pescado foram registrados no perıódo de
enchente. O municıp
́ io de Manacapuru segue o padrã o de alguns
municıp
́ ios localizados na regiã o do rio Madeira (BOISCHIO, 1992;
GOULDING, 1979, 1980), Alto e Mé dio rio Solimõ es (BARTHEM, 1999;
VIANA, 2004), Amazô nia Central (BATISTA; PETRERE JR., 2003;
MERONA; BITTENCOURT, 1988; PETRERE JR., 1978a) e Baixo
Amazonas (ALMEIDA et al., 2001; 2003; ISAAC et al., 1996; RUFFINO;
ISAAC, 2000), com poucas espé cies sendo responsá veis pela maior
parte do pescado desembarcado.
Os desembarques sã o bastante influenciados pelo ciclo hidroló gico, principal força reguladora de todo o ecossistema, que influencia
diretamente no sucesso das capturas e resulta em picos sazonais nos
desembarques de pescado em Manaus e nos outros centros urbanos
da regiã o (FREITAS; RIVAS, 2006). Um pico de produçã o ocorre no
primeiro semestre do ano, geralmente entre os meses de abril e junho,
perıódo de enchente-cheia, coincidente com a migraçã o de algumas
espé cies de Characiformes, como jaraquis, matrinxã , pacus e curimatã .
O segundo aumento nos desembarques coincide com o perıódo de
vazante, no segundo semestre, e decorre do aumento da
produtividade das pescarias nos lagos (FREITAS; RIVAS, 2006).
Foram observados picos de desembarque (t) durante os meses de
março e agosto (cheia, vazante) respectivamente, neste perıódo há
uma vulnerabilidade de espé cies de peixes migradores que formam
grandes cardumes na é poca de desova, facilitando o trabalho dos
pescadores, e durante os meses de outubro, novembro e dezembro
(fim da vazante, seca e inıćio da enchente) houve a diminuiçã o da
quantidade de produçã o de pescado (t), pois, há retraçã o das á guas
nos ambientes ocasionando maiores obstá culos para os pescadores
terem acesso aos locais de pesca e consequentemente dificulta as
pescarias (GANDRA, 2010).
A Bacia Amazô nica estima-se que haja entre 1.500 a 3.000 espé cies (BARTHEM; FABRE, 2004), poré m apenas 100 delas sã o
exploradas para consumo (BATISTA; PETRERE JR, 2003; PETRERE JR,
1978a; PETRERE JR. et al., 2007). Comparando a lista das espé cies de
pescado desembarcadas em Manacapuru nos anos de 2001 e 2002
com o ano de 2012, observa-se que há variaçã o nas principais espé cies desembarcadas, visto que Gonçalves e Batista (2008) observaram
35 espé cies, as cinco espé cies mais desembarcadas em 2001 e 2002
foram curimatã (Prochilodus nigricans), jaraqui (Semaprochilodus
spp.), cubiu (Anodus spp.), tambaqui (Colossoma macropomum) e
mapará (Hypophthalmus spp.) e neste presente trabalho foram
registradas 39 espé cies sendo as cinco mais desembarcadas: jaraqui
(Semaprochilodus spp.), pacu (Mylossoma spp., Myleus spp. e Metynnis
spp.), curimatã (Prochilodus nigricans), sardinha (Triportheus spp.) e
matrinxã (Brycon amazonicus). Em cinco sub-bacias amazô nicas
(Madeira, Purus, Juruá , Solimõ es e Amazonas) foram registradas de 22
a 36 espé cies nos desembarques (LOPES et al., 2016) valor inferior ao
encontrado neste estudo. Poré m esses nú meros seguem o padrã o
registrado para o rio Solimõ es-Amazonas (20 a 72 espé cies)
(PROVARZEA, 2005; BATISTA et al., 2012).
A grande diversidade de espé cies de peixes na Amazô nia faz com
que sejam aplicados diversos mé todos de captura em diferentes ambientes (BATISTA et al., 2004), formando pescarias com caracterıt́icas
distintas conforme o costume da regiã o e a magnitude do mercado
consumidor.
As espé cies-alvo das pescarias na regiã o Amazô nica, voltadas para
consumo humano, sã o especialmente peixes com escamas (BATISTA
et al., 2004; SANTOS; SANTOS, 2005). Nos principais portos de
desembarque do estado foram registrados de 30 a 40 espé cies de
Characiformes migradores, que sã o as espé cies preferenciais da
populaçã o local (BATISTA; PETRERE, 2003; GONÇALVES; BATISTA,
2008). Neste estudo os dados seguiram o mesmo padrã o devido à
pesca local ser tipicamente artesanal, com um elevado nú mero de
espé cies explotadas e utilizaçã o de apetrechos e estraté gias diversas,
mantendo um padrã o observado na Amazô nia por outros autores
(BATISTA et al., 2007; PETRERE et al., 2007).
As espé cies migradoras da ordem Characiformes com maior
importâ ncia comercial da regiã o Amazô nica sã o o curimatã e jaraquis,
estes contribuem para o desembarque pesqueiro há mais de duas
dé cadas (BATISTA, 1998; PROVARZEA, 2005), alé m disso, o jaraqui é
bastante apreciado pela populaçã o da regiã o amazô nica e o seu baixo
valor comercial torna esta espé cie a principal na alimentaçã o da populaçã o urbana de baixa renda (ARAUJO-LIMA, 1984). Há 30 anos o

Conclusão
A produçã o pesqueira de Manacapuru variou conforme a
dinâ mica sazonal do rio Solimõ es que influê ncia na ecologia das
espé cies, na composiçã o dos desembarques e na preferê ncia dos
locais de captura. Os resultados indicaram a alta participaçã o de
Characiformes migradores na produçã o pesqueira dessa regiã o em
termos de quantidade capturada e em diversidade de espé cies. Os
peixes foram associados a ambientes especıf́icos de captura conforme
a variaçã o do nıv́el do rio.
A avaliaçã o do desembarque pesqueiro de uma regiã o fornece
informaçõ es que auxiliam na gestã o da atividade. Dessa forma,
recomenda-se a continuidade do levantamento de dados, visando
avaliaçõ es consistentes que proporcionem a elaboraçã o de
instrumentos de planejamento para gestã o pú blica e que sirvam para
nortear a atividade.
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1997.
BARTHEM, R. B. A pesca comercial no médio Solimões e sua interação com a
reserva Mamirauá. In: Queiroz, H. L.; Crampton, W. G. R. (Eds) Estraté gias para
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cangati (Trachelyopterus spp.) é uma espé cie de há bito noturno e
sedentá ria (DO VALE, 2003; FERREIRA, 1993; FREITAS; GARCEZ,
2004; SAINT PAUL et al., 2000) e geralmente habita ambientes de
lagos sob a vegetaçã o aquá tica flutuante (BORGES et al., 1999), o
tamoatá é bentô nico habita os lagos, e os adultos e os jovens habitam
as á reas abertas geralmente de fundo lamacento (WINEMILLER,
1987), e a sua reproduçã o ocorre no fim da seca e inıćio da enchente.
A relaçã o encontrada entre os paraná s na seca e as espé cies traıŕa
(Hoplias malabaricus), tucunaré (Cichla spp.) e aruanã (Osteoglossum
bicirrhossum) corroboram os registros de Aragã o (1981), Freitas e
Garcez (2004), Merona et al. (2001), Ruffino e Isaac (2000) e Saint
Paul et al. (2000), onde foi verificado que estas espé cies preferem
ambientes de á guas paradas, como os lagos, remansos de rios e
paraná s. As espé ciestraıŕa (Hoplias malabaricus) e tucunaré (Cichla
spp.) iniciam o perıódo reprodutivo na seca, já o aruanã (Osteoglossum
bicirrhossum) ocorre entre o final da seca e inıćio da enchente. Os Os
jaraquis (Semaprochilodus spp.), pacus (Mylossoma spp.) e curimatã
(Prochilodus nigricans) durante a cheia sã o muito abundantes nos
paraná s, lagos e rios, sã o espé cies que formam grandes cardumes,
depois que estas espé cies desovam elas vã o em busca de alimentos
nas á reas alagá veis (FERREIRA, 1993; FREITAS; GARCEZ, 2004;
GOULDING et al., 1988; SIQUEIRA–SOUZA; FREITAS, 2004; SOARES;
YAMAMOTO, 2005).
Durante a vazante nos lagos o pirarucu (Arapaima gigas) é
bastante explorado, pois é um peixe que é muito frequente em lagos
principalmente de á guas brancas, migra entre os ambientes da vá rzea
seguindo as flutuaçõ es do nıv́el da á gua ao longo do ano, deslocamento
conhecido como migraçã o lateral (FERNANDEZ, 1997; JUNK et al,
1989; CASTELLO, 2008a), nesta é poca o pirarucu é obrigado a migrar
para fora das florestas alagadas que se tornam secas
Os peixes bacu liso (Pterodoras granulosus), caparari (Pseudoplatystoma tigrinum), jaú (Zungaro zungaro), piranambu (Pinirampus
pirinampu) e pirarara (Phractocephalus hemioliopterus) estã o
associados ao ambiente de rio durante a enchente, sã o espé cies
migrató rias que neste perıódo fazem migraçã o para a desova, sã o de
grande importâ ncia comercial (FERREIRA et al., 1998; RUFFINO;
ISAAC, 2000; RUFFINO et al., 2006).
As sardinhas (Triportheus spp.) e tambaqui (Colossoma macropomum) estã o relacionados ao rio na vazante, o tambaqui (Colossoma
macropomum) em sua é poca reprodutiva inicia no perıódo em que
realizam a migraçã o reprodutiva, cardumes de adultos lentamente
deixam a vá rzea na vazante e migram contra a corrente subindo o rio
principal e seus afluentes, esta espé cie é bastante explorada, pois, é
muito apreciada pela populaçã o ribeirinha e amplamente comercializada nos mercados e feiras da regiã o, é uma espé cie que indica sinais
de declın
́ io na captura, ou seja, os estoques estã o sentindo os efeitos de
sobrepesca (RUFFINO; ISAAC, 2000; CAMPOS et al., 2015) e as
sardinhas (Triportheus spp.) empreendem grandes migraçõ es para
fins reprodutivos e esse evento ocorre geralmente no perıódo de
vazante nos rios (DORIA; QUEIROZ, 2008).
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floodplain canals in the Middle Solimõ es River, Brazil. Neotropical Ichthyology,
v. 6, n. 2, p. 249-255, 2008.
GARCEZ, R. C. S., SOUZA, L. A., FRUTUOSO, M. E., FREITAS, C. E. C. Seasonal dynamic of
amazonian small-scale fisheries is dictated by the hydrologic pulse. Boletim do
Instituto de Pesca, v. 43, n. 2, p. 207-221, 2017.
GARCIA, S. M. The Precautionary Principle: its implications in capture fisheries
management. Ocean & Coastal Management, v. 22, p. 99-125, 1994.
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MPA, Ministé rio da Pesca e Aquicultura. Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura: 2008-2009. Brasıĺia. 99 pp., 2010.
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Apêndice 1. Mé dias mensais do nıv́el da á gua na estaçã o de Manacapuru, fornecido pela Agê ncia Nacional de Aguas (ANA). Appendix 1. Monthly water level averages at the Manacapuru station,
provided by the National Water Agency (ANA).
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Apêndice 2. Espé cies de peixes e total desembarcado (kg) mensalmente./ Appendix 2.Fish species and total landed (kg) monthly.
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Apêndice 3. Lista e breve descriçã o dos 4 tipos de ambientes explorados para a pesca comercial no municıp
́ io de Manacapuru, Amazonas, Brasil./ Appendix 3. List and brief description
of the four types of environments exploited for commercial ishing in the municipality of Manacapuru, Amazonas, Brazil.
Descrição

Rio

Sã o deslocamentos de á gua que acontecem de forma natural, sem haver interrupçã o, é
constituıd
́ o por dois componentes bá sicos: o leito ou canal principal e as á reas marginais,
inundá veis periodicamente. A oscilaçã o do nıv́el das á guas faz com que, na é poca da cheia,
esses dois componentes se confundam, tornando-se discernıv́eis apenas nas partes mais
profundas, onde a correnteza é maior e a vegetaçã o ixa nã o pode se estabelecer (SANTOS;
SANTOS, 2005).

Lago

Areas que sã o periodicamente inundadas e é considerado de grande importâ ncia para a
manutençã o da biodiversidade, uma vez que, a heterogeneidade de há bitats, como a loresta
alagada, a á gua aberta e o banco de macró itas, promovem condiçõ es favorá veis à alta riqueza
de espé cies de peixes (SIQUEIRA-SOUZA; FREITAS, 2004).

Paraná

E um braço de um rio caudaloso separado da arté ria principal por uma ou por diversas ilhas.

Ilha

E um prolongamento do relevo que, estando numa depressã o absoluta, é preenchida por á gua.

Apêndice 4. Lista e breve descriçã o dos sete tipos de aparelhos de pesca que fazem parte da pesca comercial no municıp
́ io de Manacapuru, Amazonas, Brasil./ Appendix 3. List
and brief description of the 7 types of ishing gear that are part of commercial ishing in the municipality of Manacapuru, Amazonas, Brazil.

Apetrechos

Descrição

Anzol

Pequeno gancho metá lico, pontiagudo, de braços desiguais e seguro por uma linha, a que se
prende uma isca para pescar.

Arpã o

Haste de madeira provida de uma ponta de ferro: comum na pesca do pirarucu, mas també m
utilizado na pesca de tambaquis grandes.

Arrastã o

E um barco de pesca que opera redes de arrasto, ou seja, redes em forma de saco que sã o
puxadas a uma velocidade que permite que os peixes, crustá ceos ou outro tipo de pescado
sejam retidos dentro da rede.

Caniço

Malhadeira

Redinha

Tramalha

Vara, linha e anzol.

Rede de emalhar de nylon multi ilamento com malhas variadas, passiva, amplamente utilizada em ambientes sem correnteza.

Rede de cerco utilizada em á guas fundas ou á reas onde o fundo seja livre de obstá culos.

Combinaçã o de diferentes artes de pesca utilizadas durante uma pescaria.
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