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1.

Introdução
Este estudo foi encomendado pelo Instituto Chico Mendes de Conseravção da

Biodiversidade (ICMBio) ao Fundo Brasiliero para a Conservação da Biodiversidade
(FUNBIO) no âmbito do Programa de Apoio a Sistemas Representantivos e Efetivos de
Áreas Costeiras e Marinhas Protegidas (GEF Mar) objetivando a compilação e
levantamento de informações necessárias para subsidiar o processo de criação de uma
Unidade de Conservação Marinha na região da Foz do Amazonas, conforme Termo de
Referência.
Dentre os vários produtos que compõe este estudo, o presente documento apresenta
um Relatório Final da Pressão de Pesca.

2.

Objetivos
Elaboração do diagnóstico final sobre a pressão de pesca contendo compilação e

sistematização de dados e informações secundárias e primárias sobre as principais
pescarias por meio de levantamento bibliográfico e documentação associada, assim como
caracterização das pescarias e das atividades pesqueiras incidentes no ambiente costeiro
nas suas diferentes modalidades (pesca artesanal e/ou de pequena escala e pesca
industrial) e compilação de dados sobre: a dinâmica espaço temporal da atividade, do
perfil da frota e das artes de pesca.

3.

Metodologia
Após o levantamento das informações através de revisão bibliográfica,

aprofundamos o levantamento de dados e informações atualizadas junto a diversos
pesquisadores e instituições, conforme a seguir:
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Alex Klautau (CEPNOR) disponibilizou o banco de dados de observadores de
bordo da pesca do camarão com dados biométricos do período de 2000 a 2017 e
banco de dados da estatística pesqueira do período de 1996 a 2001;



Eduardo Paes Tavares (UFRA) dispopnibilizou o Banco de Dados da pesca da
pescada amarela e fauna acompanhante do período de 1995 a 2007; e as análises
de dados da lagosta de agosto/2001 a dezembro/2003.



Bianca Bentes (UFPA-Bragança) disponibilizou dados atuais sobre a pesca de
pargo (maio a dezembro de 2016) e peixes diversos (janeiro a julho/2013 e de
abril a setembro/2014) e camarão rosa (dezembro/2010 a novembro/2011);



Victoria Isaac e Ualerson Iran Peixoto (UFPA-Belém) disponibilizaram análise
de dados da pesca do camarão rosa fo periodo de 2000 a 2017;



Camila Thomaz (Greenpeace) disponibilizou os shapes dos recifes da Foz do
Amazonas com os Blocos de exploração de petróleo; e



Rodrigo Claudino (Consultor FUNBIO-GEFMar/MMA) – disponibilizou os
shapes das seguintes frotas pesqueiras atuantes na costa norte no período de 2014
e 2016, obtidos pelo Sistema de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por
Satétile (PREPs): arrasto de fundo- piramutaba, arrasto de fundo-camarão, arrasto
de fundo- peixes diversos, covos – lagosta, emalhe de fundo- peixes diversos,
espinhel horizontal -piramutaba, dourada e gurijuba, e espinhel vertical e covos –
pargo.

Para a sistematização dos dados de produção pesqueira utilizou-se os dados
disponíveis gerados pelo do IBAMA de 1997 a 2007 e do MPA de 2008 a 2010, além dos
dados do CEPNOR de 1996 a 2001.
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A espacialização dos dados oriundos do CEPNOR, assim como do PREPS, se deu
utilizando o software QGIS 2.8 e os shapes disponibilizados conforme acima descritos.
Considerando que a área da Lixeira, é a área que deu início ao atual processo de
identificação de potenciais áreas para conservação da biodiversidade na região da Foz do
Amazonas (Processo IBAMA No. 02070.003609/2009-89), por ser uma área imporante
da pesca industrial do camarão-rosa, e considerando a existência de um banco de dados
do CEPNOR com dados de biometria de pescarias que foram acompanhadas por
observadores de bordo, procedeu-se uma análise dos dados da seguinte forma:


Os dados foram extraídos do Banco de Dados em Access e exportados para
planilhas Excell para facilitar a manipulação dos mesmos;



Foi realizada uma padronização dos pesqueiros para diminuir as repetições
por erro de digitação;



Os pontos plotados nos mapas são oriundos das médias dos dados do início
dos arrastos (latitude e longitude) por pesqueiros (Figura 1);



Foram analisados 1.100 arrastos e a biometria de 153.548 indivíduos;



Considerando o grande número de pesqueiros (> 100), os mesmos foram
agrupados de acordo com maiores valores de CPUE e de menor para a
maior latitude (desde a área da Lixeira em direção ao Cabo Orange) para
permitir melhor visualização de acordo com a latitude. A partir daí foram
calculadas as médias dos comprimentos totais dos camarões dentro e fora
da área da Lixeira e aplicado ANOVA para testar a existência de
diferenças significativas.

Todos os pesqueiros foram plotados na área de atuação da pesca industrial do
camarão rosa (Figura 1).
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Figura 1. Localização dos pesqueiros na área de atuação da pesca industrial de arrasto do camarão
rosa Farfantepenaeus subtilis, pesqueiros que foram agrupados para as análises (pontos
coloridos).

A fim de testar se existem diferenças significativas na média de comprimento na
área de pesca, em um sentido da menor para a maior latitude (direção Lixeira – Cabo
Orange), os pesqueiros foram agrupados em cinco grandes pesqueiros de forma manual
por interpretação visual da proximidade entre eles (Lixeira, Rancho, Praia Grande,
Cascalho e Cabo Orange – Tabela 1, Figura 2) de acordo com os maiores valores de
CPUEs estimados por Martins et al. (2015).
Tabela 1. Lista dos pesqueiros que foram agrupados para as análises da média da
biometria dos camarões no sentido do menor para a maior latitude.
Lixeira
Banco do 1 grau
Banco do piau
Cotovelo
Curuzu
LixeiraDentro
Macarrão
Papagaio
Pedreira
Pesqueiro 15
Salvação
Serra Pelada

Rancho
Amazonas
Aranhas
Banco
Búzios
LixeiraFora
Maguary 25
Maneca
PedreiraFora
Pesqueiro 45
Pesqueiro 59
Rancho

Praia Grande
Chacrinha
Descida
Dropofi
Gringo
Pesqueiro 38
Pesqueiro 57
Pesqueiro da Rampa
Praia Grande

Cascalho
Caixão
Cascalho
Chato
Fofoca
Mero
Pesqueiro 10
Pesqueiro 18
Pesqueiro 3
Pesqueiro 6
Pesqueiro 8
Xupa Xupa
Pesqueiro 7

Cabo Orange
Beiradão
Boqueirão
Cabo Orange
Cobra
Doido Nº15
México
Pesqueiro 9
Pirapema
Suiça
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Figura 2. Localização dos pesqueiros agrupados ao longo da costa e área da Lixeira.

4.

Resultados de Sistematização dos Dados

4.1. A Pesca na Costa Norte do Brasil
Na região Norte do Brasil, a produtividade pesqueira elevada é consequência dos
transportes de sedimentos realizados pelos rios (Isaac, 2006). A matéria orgânica que é
transportada pela lixiviação, tem origem das planícies inundadas do rio Amazonas e da
decomposição de florestas de manguezais (Isaac, 2006).
Assim, a sustentação da atividade pesqueira, oriunda da produção primária gerada,
tem grande destaque no cenário nacional. Além da diversidade de espécies capturadas e
das safras observadas, as formas de capturas e dependência das populações locais com a
atividade pesqueira, perfazem uma significativa importância social e econômica desta
atividade (Borcem et al., 2011). Calcula-se que aproximadamente 40% da produção
pesqueira do Brasil é proveniente dessa área. Todo esse patrimônio biológico faz dessa
região um importante pólo industrial de exploração de recursos pesqueiros (Pinheiro &
Frédou, 2004).
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As pescarias que desembarcam nessa região têm origem de duas modalidades bem
distintas: Industrial e Artesanal (Pinheiro & Fredóu, 2004; Isaac et al., 2011). Os barcos
dessa região são em sua maioria de madeira e com a arte de pesca sendo operada
manualmente. No Norte do Brasil, as pescarias são majoritariamente artesanais, com
poucos representantes de características industriais (Isaac, 2006; Isaac et al., 2011; Bentes
et al., 2011).
A definição de pesca artesanal é bastante controversa. Mesmo a FAO define pesca
artesanal, copmo sendo aquela de pequena escala, de abrangência costeira, mas cuja
escala varia de país a país (FAO & WFC, 2008). Já de acordo com Chuenpagdee et al.
(2006) o tamanho da embarcação é um critério utilizado em metade dos países. No Brasil,
a Lei No. 11.959/2009, estabelece quie as embarcações que operam na pesca comercial
se classificam em: i) de pequeno porte: quando possui arqueação bruta – AB igual ou
menor que 20 (vinte); ii) de médio porte: quando possui arqueação bruta – AB maior que
20 (vinte) e menor que 100 (cem); e iii) de grande porte: quando possui arqueação bruta
– AB igual ou maior que 100 (cem). Já o Decreto No. 8425/2015 em seu artigo 2º, define
“pescador e pescadora profissional artesanal - pessoa física, brasileira ou estrangeira,
residente no País, que exerce a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em
regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de
parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de pesca com
arqueação bruta menor ou igual a vinte”. Assim, que não há uma definição de pesca
artesanal de acordo ao tamanho da embarcação e sim, com relação à arqueação bruta.
No entanto, Barthem et al. (1997) classificam pesca artesanal como aquela
composta por todas as embarcações que não possuem características como industriais, em
que é realizada por pescadores urbanos ou interioranos, que utilizam apetrechos de pesca
específicos para cada tipo de pesca. Os autores ainda dividem a pesca artesanal em: (i)
12

larga escala, onde há barcos com autonomia para períodos relativamente extensos de até
60 dias de pesca ou que percorrem grandes distâncias, possuindo uma capacidade de
armazenamento de aproximadamente 10 toneladas (Figura 3B); e (ii) pequena escala,
onde os barcos tem menor poder de armazenamento (< 10 toneladas) e menos autonomia
para dias de mar e com capacidade para percorrer menores distâncias (Figura 3A).
Figura 3. Pesca artesanal de pequena escala (A) e larga escala (B) que atua na costa Norte do
Brasil.

A pesca artesanal difusa, segundo os autores, é conhecida também como de
subsistência. É considerada difusa por agregar complexas interelações de produção muito
artesanais, sem periodicidade definida e com variações de produção e esforço com grandes
flutuações em um curto período de tempo. Essa atividade é executada por pescadores
indígenas ou que residem nos interiores, mas também podem ser praticados por pescadores
urbanos. As embarcações utilizadas são pequenas que podem ser motorizadas ou apenas
canoa a remo e com uma menor quantidade de apetrechos de pesca (Figura 4) (Barthem et
al., 1997).
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Figura 4. Pesca artesanal de subsistência (difusa) empregada na península Bragantina, Pará, Brasil.

Na região Norte do Brasil, a pesca industrial é realizada em áreas mais oceânicas
(MMA, 2011) e as embarcações atuantes são de origem dos estados do Pará, Amapá,
Piauí e Ceará, bem como de outros países, como a Venezuela e as Guianas (Isaac & Braga,
1999; Bentes et al., 2012). Para as pescarias de arrasto, a Portaria Sudepe N-11/1987
proíbe a pesca a menos de 10 (dez) milhas da costa.
Segundo Isaac (2006), a pesca industrial é considerada como uma das atividades
de maior significado econômico no cenário pesqueiro nacional. Entretanto, embora na
costa Norte não seja tão representativa, uma vez que a maior parte dos desembarques é de
origem artesanal, as pescarias industrias sempre foram alvo de discussões, tendo em vista
os altos volumes capturados e ainda a nocividade de suas formas de pesca.
Tradicionalmente, na costa Norte do Brasil, as capturas industriais são direcionadas à
piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), realizada pela frota de arrasto de parelhas, e
aos camarões marinhos (Farfantepenaeus subtilis, Litopenaeus schmitti e Xiphopenaeus
kroyeri), através da frota de arrasto de portas.
Os apetrechos mais utilizados pela pesca industrial são: rede de emalhe (superfície,
fundo e meia-água), espinhel (superfície e fundo), rede de cerco, vara e isca viva, arrasto
de parelha (simples e duplo), linha de mão, armadilha e garatéias (dispositivo pesado
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agregado às redes que garante a abertura e sua manutenção na parte mais inferior da
coluna d’água ou próxima ao fundo) (Frédou & Asano-Filho, 2006; Isaac et al., 2011).
Tal variedade de artes de pesca utilizadas pela frota industrial ocorre porque a INI
MPA/MMA No 10/2011, alterada pela INI MPA/MMA No. 01/2015, que dispõe sobre o
sistema de permissionamento das embarcações pesqueiras, estabelece para cada
modalidade de pesca, a espécie-alvo, capturas incidentais, fauna acompanhante
previsível, autorização complementar e área de atuação. Isto significa que, apesar da
modalidade permissionada ser arrasto de fundo duplo ou simples para espécie-alvo
camarão-rosa, existe autorização complementar para emalhe costeiro para outras várias
espécies. Para a pesca da lagosta na modalidade covos, há autorização complementar para
espinhel vertical, linha de mão (fundo), linha de mão (superfície) e rede de emalhe de
superfície, e assim sucessivamente para as outras frotas.
Segundo Barthem et al. (1997), as embarcações que fazem parte da pesca industrial
e que atuam na costa Norte do Brasil, em grande parte, apresentam casco de aço, com
comprimento de 17 a 27 m, com potencial para armazenamento de 20 a 105t e motor com
potência de 165 a 565 hp. A produção dessas embarcações é toda controlada pelas indústrias
que processam, estocam e exportam o pescado (Figura 5).
Um dos apetrechos mais nocivos utilizado pela pesca industrial é a rede de arrasto.
As pescarias industriais de camarão são um exemplo disso. São atividades tradicionalmente
conhecidas pelo grande impacto causado ao ambiente, tendo em vista a baixa seletividade
das redes de arrasto. Mesmo tendo o conhecimento da existência de grande volume de fauna
acompanhante e dos impactos causados por essa atividade sobre os recursos naturais, não há
registros contínuos da diversidade e da quantidade de fauna acompanhante capturada.
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Figura 5. Frota industrial pesqueira que atua na costa Norte do Brasil. Fonte: CEPNOR

Segundo Isaac & Braga (1999) na costa Norte do Brasil cerca de 300.000t de pescado
são devolvidos ao mar nas pescarias marinhas e estuarinas, onde as pescarias de arrasto,
principalmente na captura de camarão, são as maiores responsáveis por esse desperdício
(Figura 6).
Figura 6. Fauna acompanhante da pesca industrial do camarão na costa Norte do Brasil. Fonte:
CEPNOR

É importante frisar que essas devoluções são muito frequentes nas pescarias
mundiais (Figura 7). Para Alverson & Hughes (1996) tais fatos durante a história têm se
constituído como um problema para os gestores ambientais, pois representam uma
mortalidade desaparecida nas estatísticas pesqueiras. Os impactos causados pelas práticas
16

de devoluções nas unidades populacionais têm efeitos diretos e indiretos sobre os níveis
de população, comunidade e ao ecossistema. Tais efeitos causados pelos descartes sobre
a estrutura da comunidade, interações tróficas e estabilidades ainda são em grande parte
desconhecidos (Borges et al., 2001).
Figura 7. Espécimes capturas com rede de arrasto pela pesca industrial de peixes diversos na
costa Norte do Brasil. Fonte: CEPNOR

Segundo Borges et al. (2001) é importante que hoje, sejam realizadas avaliações
e quantificações dos descartes com ênfase na composição e mortalidade desse material
devolvido, no intuito de entender os impactos provocados por essa atividade nos níveis
populacionais, tróficos e dos ecossistemas.
Neste sentido, o estado do Pará, sendo um dos maiores produtores de pescado do
país, tem um potencial imensurável de otimizar os rendimentos de suas capturas; não pelo
aumento dos esforços de pesca ou a inclusão de linhas de crédito que apoiam a
modernização da frota, mas de agregar valor aos produtos comercializados atualmente.
Assim, a simples minimização do problema do descarte da fauna acompanhante das
pescarias de camarões, poderia ser um catalisador de um aumento no rendimento
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pesqueiro, atuando no equilíbrio ecológico das assembleias de peixes, crustáceos,
moluscos e demais táxons que são descartados nas pescarias industriais de arrasto.
A produção pesqueira marinha na Foz do Amazonas variou de 72 mil t a 108 mil
t no período de 2000 a 2010, com uma média de 94,2 mil t/ano, sendo o estado do Pará
responsável por 94,4% da produção e Amapá por 5,6% (Tabela 2). A contribuição da
região para a produção marinha total brasileira variou de 13,3% a 22,5%, com uma média
de 18,2% ao ano (Tabela 2). No entanto, cerca de 85,9% das capturas provêm da pesca
artesanal contra 14,1% da pesca industrial (Tabela 3).
Tabela 2. Produção pesqueira (Kg) dos estado do Amapá e Pará entre 2000 a 2010.
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Média

Amapá
3.628,0
3.924,0
4.176,0
3.967,0
4.645,0
5.991,0
7.160,0
6.576,0
5.529,0
7.008,0
5.865,2
5.315,4

%
3,45
3,83
3,84
4,08
4,96
6,68
8,36
9,13
6,21
7,07
6,28
5,64

Pará
101.518,5
98.555,5
104.705,5
93.305,5
88.980,0
83.692,0
78.443,0
65.460,5
83.537,0
92.048,0
87.585,0
88.893,7

%
AP+PA
%
96,5 105.146,5 22,5
96,2 102.479,5 20,1
96,2 108.881,5 21,1
95,9 97.272,5 20,1
95,0 93.625,0 18,7
93,3 89.683,0 17,7
91,6 85.603,0 16,2
90,9 72.036,5 13,3
93,8 89.066,0 16,8
92,9 99.056,0 16,9
93,7 93.450,2 17,4
94,4 94.209,1 18,2

Brasil
467.687,0
509.946,0
516.166,5
484.592,5
500.116,0
507.858,5
527.871,5
539.966,5
529.774,0
585.671,0
536.454,5
518.736,7

Fonte: IBAMA (2000 a 2007); MPA (2010 e 2011)

Tabela 3. Produção Pesqueira (kg) da Pesca Industrial (PI) e Pesca Artesanal (PA) dos
estados do Amapá e Pará, entre 2001 a 2006.
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Média

Amapá
PI
PA
0,0 10.605,0
0,0 10.888,0
0,0 10.343,0
0,0 15.791,0
0,0 18.907,0
678,0 19.146,0
621,0 17.860,0
433,0 14.791,4

Pará
PI
PA
17.350,5 139.430,0
25.199,0 146.570,5
33.046,5 119.338,0
19.647,0 131.875,5
16.022,0 128.523,0
32.249,0 118.144,0
18.261,5 109.486,0
23.110,8 127.623,9

PI
17.350,5
25.199,0
33.046,5
19.647,0
16.022,0
32.927,0
18.882,5
23.296,4

AP +PA
PA
150.035,0
157.458,5
129.681,0
147.666,5
147.430,0
137.290,0
127.346,0
142.415,3

%
10,4
13,8
20,3
11,7
9,8
19,3
12,9
14,1

%
89,6
86,2
79,7
88,3
90,2
80,7
87,1
85,9

Fonte: IBAMA (2001 a 2006)
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4.2. A Pesca Industrial Marinha na Plataforma
4.2.1.

A pesca do camarão-rosa
As pescarias industriais se constituem numa das atividades de maior importância

socioeconômica, sendo eminentemente geradora de divisas o que faz de Belém o principal
porto de desembarque e base da indústria de processamento de camarão. Algumas
embarcações operavam a partir de Fortaleza, estado do Ceará, onde também existem
indústrias de processamento. Até 1998, havia alguns barcos e uma empresa de
processamento em Macapá, no estado do Amapá.
A área de pesca de camarões (com maiores produções de Farfantepenaeus subtillis)
ocorre em quase toda a costa Norte (litoral amazônico ou equatorial) que se estende desde
o Cabo Orange, no Amapá, até a baia de São Marcos, no Maranhão, porém, atualmente,
a frota tem se concentrado ao longo da costa paraense e amapaense. Em termos gerais,
esta área apresenta-se bastante diversa. O litoral do Amapá é retilíneo, enquanto no
nordeste do Pará e noroeste do Maranhão, a costa apresenta-se profundamente recortada.
A costa Norte possui uma extensão de aproximadamente 1.300 km, podendo atingir várias
centenas de quilômetros de largura.
Os desembarques industriais na região cresceram até 1987/1988 quando atingiram
o recorde histórico de cerca de 6.900 t de caudas, mas a partir de então vem caindo,
chegando a apenas 2.400 t de caudas em 2005. O declínio dos desembarques se deveu,
principalmente, à redução da frota, motivada por razões econômicas. Uma recuperação
importante, no entanto, foi observada em 2006, quando o nível dos desembarques atingiu
4.400 t de caudas. Nos anos seguintes, a manutenção do baixo nível de esforço de pesca
resultou em desembarques que oscilaram entre 1.081 t, em 2010, e 1.990 t, em 2008
(Aragão, 2012). Até meados da década de 2000, o produto das pescarias industriais era
19

dirigido, em sua quase totalidade, para o mercado internacional destacando-se como
principais importadores os Estados Unidos e o Japão. No período de 1989 a 2002 a
atividade gerou em média divisas da ordem de US$ 31,5 milhões, com um pico de US$
49,8 milhões em 1993/94 (6.348 t e 5.383 t, respectivamente) e um mínimo de US$ 21,7
milhões em 2002 (2,195 t). Em 2006, com a recuperação dos desembarques, as
exportações chegaram a 32,9 milhões de dólares. A partir daí as exportações voltaram a
cair atingindo apenas 6,9 milhões de dólares em 2011 (Mdic/Aliceweb, 2010). A
paralisação de parte da frota nos anos recentes resultou, também, numa acentuada
tendência de queda dos níveis de esforço de pesca. Isto, aliado provavelmente a condições
ambientais favoráveis, contribuiu para recuperação do índice de abundância relativa
(CPUE), sugerindo que não existem evidências de sobrepesca do camarão-rosa da costa
Norte. Mas, também gerou um desequilíbrio econômico na atividade, situação
preocupante que necessita ser mais bem compreendida e avaliada, de forma que medidas
adequadas de intervenção possam ser tomadas (Aragão, 2012). Segundo informações do
Sindicato das Indústrias de Pesca dos estados do Pará e Amapá (Sinpesca), a queda de
preço do camarão no mercado internacional fez com que os custos da atividade se
elevassem, proporcionalmente, mais que as receitas e induziram ao direcionamento de
parte da produção para o mercado interno.
A área onde se desenvolvem as pescarias está compreendida entre a foz do rio
Parnaíba (02o 53’S), no estado do Piauí, e a foz do rio Oiapoque (04o 23’N), na fronteira
com a Guiana Francesa, compreendendo a costa dos estados do Maranhão, Pará e Amapá,
principalmente na faixa entre 40 e 80 metros de profundidade (Figura 8).
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Figura 8. Área de pesca da frota industrial camaroeira durante o período de janeiro de 2007 a
dezembro de 2012, na costa Norte do Brasil. Fonte: PREPs/MPA (2014)

Constitui parte de um extenso banco camaroneiro que se prolonga até as
proximidades da foz do Rio Orinoco, na Venezuela, cobrindo cerca de 223.000 km²
(IBAMA, 1994). As duas áreas principais de atuação da frota industrial são chamadas de
“Amazonas”, situada na costa do Pará, em frente a foz deste rio, e de “Amapá”, na costa
do estado do mesmo nome (Figura 8).
Os barcos industriais foram construídos entre os anos de 1967 a 2005, de casco de
aço, comprimento de 17 a 28 m, 6,5 m de boca, arqueação bruta de 63 a 117 t e potência
do motor principal variando de 235 a 470 Hp (Figura 9). Estão equipados com modernos
equipamentos de navegação e comunicação e possuem sistema de congelamento a bordo.
Utilizam, geralmente, duas redes de arrasto, puxadas através de acessórios laterais
(tangones), e realizam, normalmente, quatro arrastos diários, com duração aproximada de
5-6 h, durante o período de maior produtividade, e dois arrastos noturnos, de duração um
pouco maior, na entressafra. Nos últimos anos os arrastos na entressafra têm sido
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realizados durante dia, não havendo ainda uma explicação clara para esta alteração. A
tripulação dos barcos é composta tipicamente por cinco homens.
Figura 9. Barco da frota industrial camaroneira da costa norte do Brasil.

Atuam, principalmente, na captura do camarão-rosa, nas áreas do “Amazonas” e
“Amapá”, realizando, normalmente, entre quatro a seis viagens durante o ano, com
duração de 40 a 60 dias. Os melhores rendimentos são obtidos de fevereiro a junho,
período em que as operações de pesca são realizadas durante o dia e a noite. No segundo
semestre do ano, as operações concentram-se no período noturno e alguns barcos
eventualmente se deslocam para pescar na área do Maranhão.
Na atualidade existem 100 embarcações industriais com concessões para a pesca
de camarão rosa. A grande maioria dos barcos industriais está baseada em Belém/PA (97
embarcações), mas alguns se encontram sediados em Fortaleza/CE (1 embarcação),
Vigia/PA (1 embarcação) e Itajaí/Sc (1 embarcação). A frota total chegou a contar com
mais de 250 embarcações, mas, em 2006, era composta por apenas 123 unidades, sendo
108 no Pará e 15 no Ceará. As capturas desta frota são compostas basicamente de F.
subtilis, e uma pequena ocorrência de F. brasiliensis. Nos últimos anos, se observa que a
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participação relativa do F. subtilis chega a representar praticamente a totalidade dos
desembarques, conforme dados do Projeto do CEPNOR/ICMBio “Bioecologia e Pesca de
Camarões na Costa Norte do Brasil”. Além de camarões são, também, capturadas,
diariamente, dezenas de toneladas de pescado e organismos aquáticos das mais variadas
espécies.
A capacidade de estocagem gira em torno de 16 t a 25 t e a freqüência média de
viagem é de 1 por mês, ocasionando 5 viagens por ano. A produção de camarão por
viagem, mínima, é de aproximadamente 4 t e máxima de 14 t. A maioria dos barcos
industriais camaroeiros tem base em Belém (distrito de Icoaraci). Estas embarcações
atuam, basicamente, na frente da foz do Amazonas (até 1º 30' N até maio) e na costa do
Amapá (até 5º N), realizando, normalmente, cerca de 5 a 6 viagens durante o ano, com
duração de até 60 dias (média de 37). Esta frota e sua produção, em geral, são controladas
pelas indústrias que processam e estocam o pescado. Nota-se que atualmente trata-se de
uma frota sucateada e com mais de 30 anos de uso em sua maioria. Estima-se que a frota
camaroeira corresponda a 73% do total de embarcações industriais que atuam na costa
Norte do Brasil (Frédou et al., 2009).
São embarcações equipadas com tecnologias de navegação e comunicação - que
podem ser consideradas obsoletas em muitas situações, face aos equipamentos mais
modernos de localização de cardumes por exemplo - e possuem sistema de congelamento
à bordo, fato único nos sistemas pesqueiros observados no estado do Pará (Bentes et al.,
2012). A frota paraense, segundo Amaral et al. (2006), de modo geral, desde seu processo
de construção e nacionalização, que ocorreu de 1970 até o inicio dos anos 90, ainda não
foi renovada. Para a época, a frota era bastante moderna, dentro dos padrões técnicos
internacionais. Contudo, hoje se encontra obsoleta e inadequada, necessitando de
manutenção e renovação.
23

Estes barcos atuam geralmente com dois tipos de redes de arrasto - “Jib” ou “Flat”
- e realizam, normalmente, 4 arrastos diários, com duração aproximada de 5 a 6 horas,
durante o período de maior produtividade (até maio) e 2 arrastos noturnos, de duração um
pouco maior, na entressafra.
As pescarias se concentram nas isóbatas em torno de 30 m, podendo variar de 20
a 50m, porém alguns barcos atuam em áreas ainda mais profundas (aproximadamente
70m) onde são encontradas maiores densidades de camarões grandes. Notadamente, a
escolha das áreas de captura depende da experiência do mestre associado aos sinais dos
equipamentos acústicos. Assim, quando em determinado arrasto, a produção é boa, vários
arrastos consecutivos são realizados na mesma área até a produção não ser mais
proveitosa. Os mestres atuam em quase todas as áreas identificadas ao longo do ano, e até
mesmo dentro de uma mesma viagem, dependendo da produtividade. Os tamanhos
médios dos camarões por área arrastada é um fator considerado definitivo na exploração,
uma vez que camarões maiores detém preços muito mais significativos no mercado.
As capturas por viagem variam entre 5.300 a 8.600 kg, mas muitas embarcações
têm capacidade de armazenar até 18t. As variações nos volumes capturados respondem
provavelmente às capturas do ano anterior, assim, segundo os mestres, produções ruins
em um ano denotam bons volumes de captura no ano anterior ou no ano seguinte. O
desafio é encontrar um primeiro pesqueiro com boa produção e assim usufruir o máximo
da produção com capturas de camarões grandes, de onde se lucram os maiores
rendimentos.
Durante a safra (primeiro semestre), é na costa do estado do Amapá onde são
encontrados os melhores pesqueiros com melhores volumes de captura (10% de camarões
pequenos ou quebrados). Entretanto, a partir de julho, os camarões começam a ficar
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pequenos até mesmo nesta área. Com o aumento das chuvas, há um incremento no volume
de águas que chega aos estuários, trazendo um grande aporte de sedimentos e diminuindo
a salinidade. Segundo Isaac et al. (1992), o aumento da pluviosidade demonstrou uma
certa relação positiva com a safra do camarão considerando os dados de 1978 a 1988.
Adicionalmente, segundo Asano-Filho et al. (2003), a maior intensidade de ocorrência é
observada nas áreas próximas à foz dos rios Pará e Amazonas, onde indivíduos de maior
porte, com peso médio individual de 32,7g, foram capturados em latitudes superiores a 2o
N em profundidades entre 70 e 130 m.
Segundo Frédou et al. (2008), na pesca do camarão rosa da costa Norte, a receita
efetiva média (ou o valor de produção em cada viagem, menos o custo de processamento
na empresa beneficiadora) foi da ordem de pouco mais que US$ 194.000,00 com um custo
total de quase US$ 149.000,00. Tais valores originaram um lucro puro médio de US$
45.500,00 barco/ano. Os custos variáveis deste sistema representam mais de 85% dos
custos totais, sendo que o combustível é o que representa a maior parcela destes gastos
(51%). Em 2008, ano do referido levantamento de dados, os mesmos autores calcularam
uma receita de R$ 25,18/kg e um lucro puro de R$ 5,91/kg.
A partir de 1978, o volume de desembarques da frota nacional aumentou até atingir
os níveis mais elevados nos anos de 1987 e 1988, com cerca de 6.400 t de caudas. Neste
período, a frota atingiu o número máximo de embarcações permitidas, cerca de 250
barcos. A partir de 1986, houve diminuição da frota e depois de 1998 o volume dos
desembarques passou a cair, com apenas 3.918,7 t de cauda em 1990. Nos anos seguintes,
voltaram a aumentar, atingindo novamente um elevado pico de 5.745,7 t, em 1993. Em
seguida, caem de forma acentuada, chegando ao valor mais baixo em 2001, apenas
2.155,8 t de cauda (Figura 10). A partir de 2002 há uma gradativa recuperação, voltando
a alcançar o expressivo volume de 4.070,8 t de cauda em 2006. O esforço de pesca, em
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número de dias de mar, apresenta uma tendência com certa semelhança aos desembarques.
Cresce continuamente até 1985, quando atingiu 49.677 dias de mar e, a partir daí, passa a
sofrer um gradual decréscimo atingindo 36.015 dias de mar em 1992. Volta a crescer até
atingir 41.500 dias de mar nos anos de 1993 a 1994, passando a decrescer continuamente,
chegando a apenas 15.529 dias de mar, em 2006, nível semelhante aquele observado no
começo da pescaria, no final dos anos 70. No ano seguinte, o nível de esforço de pesca se
reduziu para 5.783 dias de mar e se manteve em torno de 7.000 dias de mar nos últimos
anos. O volume de desembarques, a partir de 2006, oscilou entre 1.081 t, em 2010, e 1,990
t, em 2008 (Figura 10).

Figura 10. Desembarques (t) e esforço de pesca (dias de mar) nas pescarias de camarão-rosa na
plataforma continental amazônica brasileira. Fonte: Aragão et al. (2015).

A captura por unidade de esforço de pesca (CPUE), definida aqui como a
quantidade de quilos de cauda capturada por dia de mar (kg/DM), apresenta uma
tendência oscilante, com picos de cerca de 150 kg por dia de mar nos anos 1988, 1993,
1998, e 2003 e valores mais baixos, cerca de 95 kg por dia de mar, nos anos de 1986,
1990, 1995, 1999 a 2001 (Figura 11). Uma rápida avaliação do gráfico indica uma
tendência cíclica, com uma diferença de cerca de 5 anos entre cada pico. No ciclo mais
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recente, iniciado em 1999, a CPUE volta a diminuir para logo em seguida se recupera e
atingir 150,6 kg por dia de mar em 2003. Parece que sempre que ocorre um aumento da
CPUE segue-se uma elevação do nível do esforço de pesca nos anos seguintes, o que
provoca, na sequencia, nova diminuição do nível da CPUE. Em seguida, o nível do
esforço de pesca diminui novamente, a CPUE volta a se recuperar e o processo se repete.
A partir de 2004, há evidências de início de um novo ciclo, com uma acentuada
recuperação da CPUE, atingindo os extraordinários picos de 265,2 kg por dia de mar, em
2006, e 322,5 kg por dia de mar, em 2008. Tal nível de CPUE só é comparável ao obtido
no início da pescaria no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, quando o nível de
esforço também se situou próximo aos valores históricos mais baixos. Assim, fica a
conclusão preliminar que os baixos níveis de esforço de pesca, aplicados nos anos
recentes, tiveram uma contribuição importante na recuperação do estoque (Aragão et al.,
2015).
Figura 11. Capturas estimadas (t) e cpue (kg/dia mar) nas pescarias de camarão-rosa na
plataforma continental amazônica brasileira. Fonte: Aragão et al. (2015).

Na pesca industrial do camarão-rosa, grande diversidade de outros organismos
aquáticos é capturada, incluindo moluscos, crustáceos e peixes (Figura 12). Uma parte
relativamente pequena é aproveitada, sendo a maioria descartada. Estas capturas,
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denominadas fauna acompanhante, se constituem num dos grandes impactos gerados por
esta pescaria.
Figura 12. Espécies de valor econômico capturadas como fauna acompanhante na pesca
industrial do camarão-rosa na costa Norte do Brasil.

Estudos realizados nos anos 1980 por Damasceno (1986) indicavam que para cada
quilograma de cauda de camarão, eram capturados 7,2 kg de peixes, crustáceos e
moluscos, dos quais 4,4 kg de reconhecida aceitação como alimento humano. A captura
anual de fauna acompanhante foi estimada entre 19.000 t e 24.000 t, mas, somente uma
pequena parcela destas capturas era aproveitada. Damasceno & Evangelista (1991)
estimaram a produção de fauna acompanhante total das pescarias de camarão-rosa na
região Norte em 20.638 t, com um volume aproveitável estimado em 17.401 t. Cerca de
150 espécies foram identificadas na composição da fauna acompanhante do camarão-rosa
sendo, em termos percentuais, 90% das capturas são peixes, 7,5% crustáceos e 2,5%
moluscos.
Estudos recentes indicam uma proporção menor de fauna acompanhante nas
pescarias de camarão-rosa. Paiva et al. (2009) relatam que para cada quilograma de
camarão capturado pela pesca industrial, são capturados em média 4,28 kg de fauna
acompanhante, sendo 42,9% de peixes ósseos, 3,1% crustáceos e 49,5% de uma “mistura”
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composta de peixes, crustáceos e moluscos de pequeno porte, e 5,0% de elasmobrânquios.
Estimam que no ano de 2003 foram capturadas nestas pescarias, apenas no Pará e Amapá,
17,2 mil toneladas de fauna acompanhante.
Entre as espécies de valor comercial que compõe as capturas de fauna
acompanhante destacam-se: pescada-gó (Macrodon ancylodon), pescada (Cynoscion
jamaicensis), pargo (Lutjamus purpureus), trilha (Upeneus parvus), camarão-sete-barbas
(Xiphopenaeus kroyeri), lagostas (Panulirus spp.), tubarões e arraias, bagres da família
Ariidae e moluscos. A parcela ocasionalmente aproveitada destas espécies tem boa
aceitação no mercado.
Paiva (1997) cita como os maiores entraves para o aproveitamento da fauna
acompanhante os seguintes fatores: pequena disponibilidade de espaço a bordo para o
acondicionamento; baixo preço de mercado para as espécies; necessidade de maior
número de tripulantes, para manuseio do pescado; e o possível comprometimento da
qualidade do camarão, devido ao uso comum das câmaras de congelamento e frigoríficas.
Embora tenha havido um decréscimo na proporção de fauna acompanhante nos
últimos anos, ainda é inaceitável que se continue a desperdiçar tanto pescado. Soluções
para o aproveitamento de fauna acompanhante estão sendo desenvolvidas, principalmente
nos países tropicais, contemplando o manuseio do pescado e elaboração do produto final
a bordo ou a coleta e transporte da produção dos camaroneiros para processamento em
terra (Morais, 1981; Pinheiro & Cintra, 1999).
As medidas de regulamentação para a pesca de camarão na região norte do Brasil,
sempre estiveram voltadas principalmente para o controle do esforço de pesca e a proteção
do recrutamento de juvenis às áreas de crescimento e de pesca. O período de defeso tem
sido estabelecido entre o último e primeiro trimestre do ano, quando é maior a intensidade
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de recrutamento à pesca e as principais medidas de ordenamento eram as seguintes
(Aragão, 2012):
a) Limitação da frota para operar entre a foz do rio Parnaíba, na divisa dos
estados do Maranhão e Piauí, e a divisa do Brasil com a Guiana Francesa,
em 250 barcos (Portaria No 7 de 25 de fevereiro de 1980);
b) Proibição do emprego de qualquer tipo de rede de arrasto a menos de 3
milhas da costa no estado do Piauí (Portaria No 15 de 15 de junho de 1981);
c) Proibição da pesca com qualquer tipo de arrasto por embarcação
motorizada a menos de 10 milhas da costa, entre a fronteira dos estados do
Maranhão e Pará e a divisa do Brasil com a Guiana Francesa (Portaria No
11, de 13 de maio de 1987);
d) Proibição do emprego de qualquer tipo de rede de arrasto, inclusive com
tração manual ou a vela, a menos de 3 milhas da Costa do estado do Piauí
na área compreendida entre as longitudes de 41o20’ e 41o30’ W (Portaria
No 121 de 19 de novembro de 1992);
e) Proibição da pesca de arrasto por embarcação com tração motorizada a
menos 10 milhas da costa no estado do Maranhão e permissão para o
arrasto por embarcações motorizadas com tamanho inferior a 10 TBA na
área entre 10 e 3 milhas, com licença para pesca do camarão sete barbas
(Portaria No 96 de 31 de agosto de 1993);
f) Obrigatoriedade do uso do acessório para escape de tartarugas marinhas
em redes de pesca (TED) em barcos camaroeiros no litoral brasileiro
(Portaria No 36 de 7 de abril de 1994);
g) Proibição anual do exercício da pesca de arrasto com tração motorizada
para captura de camarões, na área compreendida entre a divisa dos estados
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do Piauí e Ceará e a divisa do Brasil com a Guiana Francesa, no período
de 21 de dezembro a 28 de fevereiro (Portaria No 116/97 de 03 de outubro
de 1997).
Estas medidas estavam na direção certa e contemplavam os principais aspectos
relacionados à proteção do estoque. Porém, o setor produtivo reclamava dos problemas
econômicos que vinha enfrentado, o que provocou a paralisação de grande número de
embarcações, e solicitou uma revisão das medidas. Em 1997, após exaustivas discussões
com a direção do IBAMA, as medidas foram alteradas, em caráter experimental e
temporário, com a suspensão do defeso no ano de 1998 e no ano de 1999. Esta suspensão
deveria, porém, ter sido acompanhada do seguinte conjunto de medidas complementares
(Aragão, 2012):
a) Limitação do número de barcos, ficando estabelecido um número máximo
de 150 barcos para operar na pescaria;
b) Fechamento da pesca na área conhecida como “lixeira” (latitude de
00o20’N a 01o10’N e longitudes de 047o00’W a 047o55’W), onde
deveriam ser lançados blocos de concreto para tentar garantir a aplicação
desta medida;
c) Estabelecimento de uma quota de captura anual (TAC) de 4.400 t;
d) Proibição da pesca de arrasto na zona costeira por barcos motorizados a
menos de 10 milhas da costa em toda a área.
As alterações propostas, no entanto, não foram implementadas pelo IBAMA,
mesmo porque apenas parte dos blocos de concreto foi colocada na lixeira e não vinha
sendo suficiente para impedir a pesca. Assim, continuam em vigor as medidas citadas
anteriormente, tendo havido apenas a suspensão do defeso nos anos de 1998 e 1999
(Aragão, 2012).
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Atualmente, segundo Dias-Neto (2011), as medidas vigentes para a pesca do
camarão-rosa são:


Limitação da frota pesqueira a 185 barcos;



Paralisação da pesca (defeso) durante o período de maior intensidade de
recrutamento ou de 15 de outubro a 15 de fevereiro (até a divisa do Maranhão
com o Piauí);



Obrigatoriedade de uso, nas redes de arrasto, de dispositivo para escape de
tartarugas (TED); e



Proibição da pesca com arrasto motorizado na faixa que vai até 10 milhas da
costa.

4.2.2. A pesca da piramutaba
A piramutaba, Brachyplatystoma vailantii (Figura 13) é um bagre da ordem
Siluriforme cuja distribuição geográfica abrange o rio Solimões-Amazonas e seus
tributários de água branca (Rios Madeira, Purus, Juruá entre outros), além do próprio
estuário dos rios Amazonas e Pará, entre o rio Gurupi e o Cabo Orange. É uma espécie
demersal, capturada em profundidades de até 40 m (IBAMA, 1996). Segundo Sanyo
Techno Marine (1998), a piramutaba é um peixe de água doce, ocorrendo apenas em rios
e estuários, sendo mais largamente distribuída durante o período chuvoso. É mais
abundante em profundidades entre 5 e 10 m, não ocorrendo acima de 20 m.
De acordo com o IBAMA (1997), durante o inverno, mais precisamente entre
janeiro e maio, não se verifica migração ascendente de piramutaba no Rio Amazonas.
Esta permanece no estuário. A migração dos indivíduos pré-adultos ou adultos Rio
Amazonas acima começa próximo ao início do verão, a partir de maio, quando os mesmos
se deslocam lentamente para o interior do estuário. Isso está, provavelmente, relacionado
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com a maior abundância de pescado nos meses de inverno, pois são os meses em que os
cardumes de piramutaba encontram-se no estuário, que é o principal local de captura.

Figura 13. Piramutaba, Brachyplatystoma vailantii.

A biologia alimentar das piramutaba é pouco conhecida, havendo apenas
observações esporádicas sobre a sua dieta, que a descrevem principalmente como
piscívora (Godoy, 1979; Barthem, 1984).
Dados históricos mostram que até 1977 a pesca industrial de piramutaba
apresentou um crescimento gradual, embora com variações. A partir de 1978, a produção
passou a declinar, sem mostrar indício de recuperação. Na realidade, a trajetória dessa
pesca está estritamente relacionada à evolução da pesca industrial e à concorrência entre
pescarias industriais e artesanais que dividem parcialmente as áreas do estuário
amazônico, na frente da ilha do Marajó (IBAMA, 1994).
No Estado do Pará, a exploração industrial da piramutaba ocorre através da pesca
de arrasto de parelhas e trilheiras (Figura 14). A rede de arrasto possui tamanho da malha
(entre nós opostos) que varia entre as diferentes partes da rede, sendo de 150 mm na
manga e 100 mm no saco. A espécie-alvo representa de 81 a 92% do total capturado,
tendo como fauna acompanhante dominante o bagre, dourada e a pescada branca
33

(Pinheiro, 2004). Três (trilheiras) ou quatro (quadrilheiras) embarcações podem carregar
respectivamente 2 ou 3 redes (Figura 15).
Figura 14. Barcos industriais utilizados na captura da piramutaba

Figura 15. Desenho esquemático de uma operação de pesca em parelha (A) e trilheira (B),
realizada na foz do rio Amazonas.

A frota industrial é considerada obsoleta e encontra-se limitada a 48 embarcações.
A exploração industrial da piramutaba é conduzida pela utilização de embarcações
industriais com autonomia média de 12,8 dias de viagem, equipadas com GPS (Global
Position System), ecossondas, sonar e radar. Os motores são de alta propulsão (máximo
de 360 Hp). Os comprimentos variam de 20 a 26 m. Possuem capacidade de estocagem
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média de 45,5 t. Realizam em média 3 viagens por mês e a produção por viagem mínima
é de 35 t e máxima de 48 t. A tripulação é de 6 a 8 pessoas. O arrasto dura de 4 a 6 horas
e são realizados cerca de 3 arrastos por dia (Pinheiro, 2004).
A produção máxima da piramutaba atingiu aproximadamente 30 mil t em 1977,
encontrando-se estável nos últimos anos. Considera-se que este sistema, há anos, vem
apresentando um quadro de sobrepesca, havendo diminuição do tamanho dos indivíduos
capturados, além dos impactos produzidos ao ecossistema devido ao efeito dos arrastos
na fauna demersal e bentônica (Silva, 2004). De acordo com os dados do CEPNOR, os
desembarques totais médios da piramutaba giraram em torno de 18.152 t de pescado. Em
2002 e 2003 ocorreram a maior e menor produção total, cerca de 19.700 t e 15.795 t
respectivamente. Para pesca industrial, os desembarques da piramutaba foram máximos
em 2003, com aproximadamente 13.304 t. A média anual das capturas originadas pela
pesca industrial girou em torno de 11.076 t, o que representa cerca de 61% da captura
total desta espécie, que também é captura por redes de emalhar pela frota artesanal.
Segundo Dias Neto (1991), a área de atuação da pesca industrial da piramutaba
ocorria inicialmente em toda a foz dos rios Amazonas e Pará, em frente à ilha do Marajó.
A partir de 1976, a pesca passou a ser proibida na área que vai desde os limites da costa
até os limites definidos pelo paralelo de 00°05’N e o meridiano de 048°00’W que ainda
permanece em vigor pela IN MMA No 06/2004. Esta proibição teve por objetivo
eliminar conflitos com os pescadores artesanais e minimizar a captura de indivíduos de
pequeno porte e/ou juvenis. Embora, haja a proibição, foram registrados, nos anos de
2001 a 2003, (30,60%) de lances nesta área (Souza, 2007), uma vez que estas áreas são
extremamente produtivas, principalmente, nas estações de enchente e vazante.
A distribuição da densidade da piramutaba no estuário amazônico (em
profundidades inferiores a 10 m) mostrou que, no período de enchente, os maiores
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valores de CPUA (máximo de 270 kg/km2) foram obtidos no Canal do Sul, enquanto os
menores estão restritos ao banco de Santa Rosa. Na máxima vazão do rio Amazonas, os
valores de CPUA são bem distribuídos em toda a área e chegam a atingir 670 kg/km2.
No período de vazante, os valores de CPUA são visivelmente distribuídos em 2
áreas: Banco Santa Rosa e Canal do Sul. Na mínima vazão do rio, constatou-se que os
maiores valores de CPUA (90 kg/km2) foram encontradas em áreas próximas à costa, mais
precisamente no Canal do Sul, próximo às margens da Ilha do Marajó, uma região onde a
pesca industrial é proibida por lei, conforme mencionado anteriormente (Souza, 2007).
Estudo de Silva et al. (2016) sobre a fauna acompanhante da pesca da piramutaba
ao longo da foz do rio Amazonas registru uma fauna diversifcada com pelo menos 33
espécies, entre as quais 9 espécies (dourada, filhote, mapará, taínha, pescada-amarela,
pescada-gó, pescada-branca, sarda e gurijuba) com relativa importância econômica para
o mercado local. Não houve variação quanto à frequência de ocorrência encontrada para
as espécies (dourada, gurijuba, pescada, sarda, cangatá, arraia, bacú e bagre) nos dois
estratos de profundidade (5 a 10 metros e de 11 a 16 metros). A dourada Brachyplatystoma
rousseauxii ocorre em 98% dos lances de pesca. O estudo apresentou a relação de 1kg de
piramutaba para 0,7kg de ictiofauna acompanhante.
Estudos de indicam que a espécie está sobrexplotada, assim como a dourada
capturada como fauna acompanhante (Fabré & Barthem, 2005).
4.2.3. A pesca da lagosta
A pesca de lagostas no litoral brasileiro é uma atividade de elevada importância
social e econômica, estimando-se que mais de 150 mil pessoas dela dependam, direta ou
indiretamente (Dias-Neto, 2008).
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A exploração da lagosta teve início nos estados do Ceará, onde se destaca como o
produto de maior importância, e Rio Grande do Norte, segundo maio produtor da região
Nordeste. Entretanto, em decorrência dos baixos rendimentos da pesca nestas áreas,
houve uma expansão para os estados do Amapá, Pará, Maranhão, Alagoas, Bahia e
Espírito Santo.
Na costa do Pará a exploração comercial de lagosta teve inicio em meados da
década de 90, com valores de produção muito baixos até 1998, quando esta atingiu um
patamar da ordem de 126,2 t e, em 1999, chegou a 640 t (IBAMA, 2000). Dados da
estatística da pesca nacional mostram que no ano de 2003 o Pará desembarcou 1.180 t de
lagosta, correspondendo a 19% da produção brasileira, ficando atrás apenas do Estado do
Ceará, que desembarcou 2.487 t (IBAMA, 2004)
Dentre as espécies de lagostas capturadas comercialmente na costa norte
brasileira, a lagosta-vermelha, Panulirus argus é a mais representativa com frequência de
92%, seguida da lagosta-sapateira, Scyllarides delfosi com 7,8% e da lagosta-verde,
Panulirus laevicauda com apenas 0,06% do total de capturas (Porto et al., 2005).
De acordo com Porto et al. (2005) a área de pesca da área onde se desenvolve a
pesca da lagosta no Norte do Brasil fica compreendida entre as latitudes 03° 50´N
(Amapá) e 01° 30´N (Pará) (Figura 16).
A área total de pesca é compartilhada pelas frotas artesanal e industrial. Os barcos
industriais, em número de cinco em 2001, são de casco de aço e comprimento médio de
22 m. Estão equipados com aparelhos de navegação e comunicação, possuem sistema de
congelamento a bordo e utilizam como apetrecho de pesca o manzuá. Nos anos de 2002
e 2003 teve-se registro apenas de embarcações da frota artesanal na área.
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Figura 16. Geo-referenciamento da área de pesca da lagosta, na região Norte do Brasil,
destacando as áreas de pesca artesanal e industrial. Fonte: Porto et al. (2005).

No estado do Pará, a produção de lagosta somente mostrou algum significado a
partir do ano de 1998, quando a produção foi estimada em 726 t. A partir desse ano, a
produção apresentou considerável variação, provavelmente devido a falhass no
acompanhamento estatístico da produção. Para o período de 1998-2004, a média da
produção de lagosta o estado do Pará oi de 923,4 t (Dias Neto, 2008).
Dias Neto (2008) ao considerar as proporções da captura e esforço de pesca
aplicado por área de pesca e os valores ótimos de captura e esforço, estimaram um uma
captura de 1.972 t para um esforço de 3,60 milhões de covos/dia para a região norte.
Todo um esforço do governo foi feito nos anos de 2007 e 2008 através de um
Plano Nacional de Gestão para a Lagosta, mas poucos foram os resultados efetivos para
o estoque da lagosta nacional, incluindo a região norte (Dias Neto, 2017).
Utilizando os dados de capturas do Projeto Lagosta do CEPNOR, coletados a
bordo de embarcações da pesca industrial, Brasil et al. (no prelo) analisou as variações
espaço temporais da produtividade da lagosta. Através da Figura 17A, é possível observar
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no mapa que na área estudada houve uma distribuição espacial definida pelas pescarias,
formando duas grandes áreas mostradas na legenda de cores/numérica deste mapa, que
varia de 5 até 95, que representa o cálculo de densidade de kernel das posições geográficas
das embarcações. Percebe-se que a área B foi onde ocorreram maiores operações de pesca
para captura da lagosta nos anos entre 2001 a 2003, também é possível observar que a
frota se concentra mais ao sul da costa norte a frente da ilha de Marajó e mais próximo a
desembocadura do braço direito do rio Amazonas, enquanto que na área A ocorreu em
menor intensidade em relação a área B.
Na figura 17B, pode-se observar as áreas com maior CPUE Total foram
identificadas em vermelho na legenda de cores/numérica deste mapa que vai de 1,64 até
3,82 Indivíduos/100m-rede-bloco-mês, a faixa vermelha a frente da ilha de Marajó
coincide com a área B de atuação da frota lagosteira. Cabe ressaltar que mais ao norte, na
margem da quebra da plataforma continental há uma área de maior abundância,
aparentemente fora da área de atuação da frota. O tipo de sedimento predominante entre
as duas áreas é areia com cascalho e a profundidade está em torno de 75 a 110 metros,
esses registros mostram que os maiores rendimentos da pesca da P. argus estão nesse tipo
de substrato.
Na figura 17C, a abundância de fêmeas ovígeras apresenta padrão de distribuição
semelhante à área da CPUE total, sendo que a área com maior abundância está localizada
mais ao norte da costa, na margem da plataforma continental, correspondente à área fora
da atuação da frota (citada anteriormente). Enquanto que as fêmeas com massa
espermatofórica (Figura 17D) foram mais abundantes ao norte da plataforma em direção
a costa do Amapá, variando entre os três substratos. Os machos (Figura 17E) foram mais
abundantes ao sul da plataforma, a frente das costas do Pará e da ilha do Marajó, sendo
semelhante as áreas de maiores valores de CPUE total e de fêmeas ovígeras. As fêmeas
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em estagio não reprodutivo (Figura 17F) foram mais abundantes tanto a frente da costa
do Amapá e do Pará em direção ao continente.
Figura 17. (A) Superfícies da densidade de kernel durante as atividades de pesca referente ao
período de 2001 a 2003, as áreas hachuradas em vermelho representam as áreas de maior
atividade de pesca. As figuras B a F: Mapa de distribuição espacial da captura por unidade de
esforço (indivíduos/100 metros de rede-bloco-mês) de P. argus no período de 2001 a 2003
(valores estimados pelo método de estimação espacial Krigagem). As áreas hachuradas em
vermelho representam os maiores valores de CPUE. (B) CPUE Total; (C) CPUE de fêmeas
Ovigeras; (D) CPUE fêmeas com massa espermatofórica; (E) CPUE de Machos e (F) CPUE de
fêmeas em estagio não reprodutivo. Fonte: Brasil et al. (no prelo).
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Na figura 17B a 17F, diferente da atuação da frota, as maiores abundâncias da
lagosta se distribuem em áreas distintas, sobre um substrato intercalado por áreas com
cascalho e areia lamosa a borda da plataforma continental. Segundo Cruz et al. (2014), a
distribuição da lagosta P. argus observada na costa Amazônica indica dois estoques
diferentes, um representando juvenis mais velhos (50-73 mm CL) e pré-recrutas (74-79
rmn CL), o outro representando os reprodutores adultos. Brasil et al. (no prelo)
observaram que distribuição da abundância das fêmeas ovígeras, com massa
espermatofórica e os dos machos estão mais próximo da borda plataforma continental,
enquanto que a abundância das fêmeas em estágio não reprodutivo apresenta tendência
em direção a costa.
Baseado na presença indivíduos com alto desempenho reprodutivo e a produção
de ovos na costa amazônica, isso nos permiti supor que essa área seja uma grande área de
reprodução da espécie. Segundo Cruz et al. (2014) nas profundidades entre 50 a 100
metros e que mais de 50% do estoque da lagosta é composto de indivíduos adultos em
plena maturação, destacando-se como uma área de alto potencial reprodutivo.
A variabilidade espacial da frota lagosteira e de abundância de lagosta geradas por
Brasil et al. (no prelo) permite observar diferentes padrões de distribuição paralela à linha
da costa em profundidades de 38 a 110 metros. Tais informações podem ser úteis para se
pensar um plano de manejo dessa espécie através de definição ou proibição de áreas de
pesca.
Os estoques das lagostas Panulirus argus continuam em elevada sobrepesca,
tornando o resultado da pescaria extremamente instável e com elevado risco de colapso
total. Essa constatação aponta também que o objetivo do Plano de Gestão, aprovado no
Comitê de Gestão para o Uso Sustentável de Lagostas, de reverter essa situação ainda não
foi atingido (Dias Neto, 2017).
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4.2.4. A pesca de peixes diversos
A pesca industrial de peixes diversos surgiu após a publicação de uma INI N°14,
de 31 de outubro de 2011, que instituiu um defeso associado ao recrutamento do camarão
rosa, F. subtilis para pesca de arrasto com tração motorizada, entre 15 de dezembro de
2011 a 15 de fevereiro de 2012. Com isso, diante da impossibilidade da captura de
camarões e para não haver uma quebra de produção de pescado por parte das indústrias
de pesca e processamento, o setor demandou a uma nova categoria de pesca industrial na
plataforma continental amazônica que ficou conhecida como ‘Licença para pesca de
arrasto de fundo para peixes diversos’ (BRASIL, 2010a, 2010b) (INI Nº 2 de 15 de janeiro
de 2010).
A área de atuação instituída pela INI No. 02, de 15 de janeiro de 2010 dessa frota
licenciada está compreendida entre a fronteira da Guiana Francesa com o Brasil (linha
loxodrômica que tem azimute verdadeiro de 41º30’, partindo do ponto definido pelas
coordenadas de latitude 4º30’30”N e longitude de 51º38’12”W) e a divisa dos estados do
Piauí e Ceará (Meridiano de 41º12’W). Posteriormente a área de pesca permitida foi
alterada pela INI nº 13 de 18 de setembro de 2013, que dividiu a região em área I e área
II (Silva et al., 2015) (Figura 18).
A pesca industrial de peixes diversos na costa Norte do Brasil é composta por 162
embarcações licenciadas divididas em 3 (três) grupos: (I) Licença exclusiva para peixes
diversos (14 embarcações) - casco de aço, comprimento de 8,35 m (mínimo) e 25,35 m
(máximo), arqueação bruta de 2,7 t (mínima) e 152 t (máxima), potencial do motor de 18
Hp (mínima) e 425 Hp (máxima) (Silva et al., 2015). Essas embarcações possuem sedes
no estado do Pará (Belém e Vigia) e Maranhão (São José de Ribamar) (Silva et al., 2015);
(II) permissão para capturar piramutaba e peixes diversos (48 embarcações) - casco de
aço, comprimento 18,33 m (mínimo) e 23,75 m (máximo), arqueação bruta de 72,8 t
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(mínima) e 116,4 t (máxima), potência do motor de 235 Hp (mínima) e 565 Hp (máxima)
(Silva et al., 2015). Essas embarcações possuem sede apenas no estado do Pará (Belém e
Vigia) (Silva et al., 2015); (III) licenciamento para captura de camarão-rosa e peixes
diversos (100 embarcações) - casco de aço, comprimento de 16,23 m (mínimo) e 23,83
m (máximo), arqueação bruta de 20 t (mínima) e 100 t (máximo), potência do motor 318
Hp (mínima) e 470 Hp (máxima) (Silva et al., 2015).
Figura 18. Área de atuação da pesca industrial de peixes diversos na costa Norte do Brasil com
base na Instrução Normativa Interministerial nº 13 de 18 de setembro de 2013. Fonte: Silva et
al. (2015).

Essas embarcações possuem sedes no Pará (Belém e Vigía), Ceará (Fortaleza) e
Santa Catarina (Itajaí) (Silva et al., 2015). Todos esses três grupos possuem licença para
atuar na pesca de peixes diversos durante os 12 meses. Essas embarcações são tripuladas
por 7 pescadores profissionais reconhecidos pela Marinha do Brasil. Além disso,
apresentam uma autonomia média de pesca de 15 dias/mar (Figura 19) (Silva et al.,2015).
A pesca de peixes diversos desde o momento que surgiu como um novo modelo
de pesca, muitos questionamentos a respeito dos impactos diretos e indiretos sobre a
comunidade biológica vem sendo realizados. Todavia, mesmo sem o conhecimento dos
43

efeitos causados por essa modalidade de pesca, ela vem atuando efetivamente ao longo
da costa Norte do Brasil.
Figura 19. Embarcação que atua na pesca de peixes diversos na costa Norte do Brasil.
Fonte: CEPNOR.

As pescarias para peixes diversos, desde o momento que foram incluídas como
uma nova modalidade pesqueira levantaram o questionamento sobre a não seletividade
dos aparelhos de pesca e os efeitos diretos ou indiretos que estes poderiam causar na
estruturação de uma comunidade biológica. No entanto, mesmo sem reconhecer os efeitos
oportunistas desta pesca, o que ainda acontece até os dias atuais, este sistema vem atuando
de forma muito eficiente ao longo dos pesqueiros da costa Norte do Brasil, embora não
se tenham dados estatísticos de produção e esforço das pescarias a partir de 2010.
O desconhecimento agrava a compreensão que se tem sobre o efeito trófico
indiretamente observado nas capturas comerciais de grande porte como a diminuição das
capturas de grandes predadores e aumento nos volumes de espécimes de baixo nível
trófico.
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O único trabalho publicado até o momento com a pesca de peixes diversos foi o
realizado por Silva et al. (2015). Neste, os autores abrangem diversas discussões a
respeito dessa atividade, sendo o primeiro deles a captura de camarão – rosa (F. subtilis)
no período do defeso, contrariando assim o § 1º da Instrução Normativa Interministerial
do Ministério da Pesca e Aquicultura de n° 14, de 31 de outubro de 2011 que determina
um percentual máximo de tolerância em 10% do peso total desembarcado para o
somatório das espécies não listadas na mencionada.
4.2.5.

A pesca do pargo
Dentre os vários sistemas pesqueiros do litoral amazônico, destacam-se

aqueles direcionados ao pargo (Lutjanus purpureus) que são frequentemente
observados nos municípios de Bragança e Augusto Corrêa no nordeste paraense
(Bentes et al., 2012; Gomes et al., 2012).
Estes sistemas são tradicionais nos municípios citados e a frota atuante é
caracterizada por embarcações de grande porte, com autonomia de mar maiores que
das embarcações que atuam em áreas mais costeiras (Bentes et al., 201 2). A pesca de
pargo na região Norte do Brasil é categorizada como industrial, porém Bentes et al
(2011) classifica como artesanal de larga escala ou semi-industrial. Entretanto,
mesmo considerando que estas classificações são limitadas no que tange aos aspectos
de processo de produção e pela complexidade dos sistemas pesqueiros em todo o
litoral amazônico, estas formas de captura ainda podem ser elencadas como
sofisticadas se comparadas às demais na região (Bentes et al., 2011).
A espécie Lutjanus purpureu conhecida como pargo, pargo- colorado, red
snapper, Caribean red snapper e Southern red snapper (Figuras 20 e 21). É
caracterizada por apresentar corpo alto e alongado, nadadeira anal angulosa
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apresentando três espinhos e raios variando entre oito e nove, porém com raios
médios mais alongados do que os demais. A nadadeira dorsal é única, com 10
espinhos e 14 raios. A nadadeira caudal é do tipo lunada com o lobo superior
ligeiramente maior (Allen, 1985; Cervigón et al., 1992; Carpeter, 2002).
Figura 20. Desenho esquemático de Lutjanus purpureus e suas principais características
taxonômicas.

Fonte: Carpenter (2002)

Figura 21. Exemplar de pargo (Lutjanus purpureus) capturado na costa Norte do Brasil.

O pargo é uma espécie nectônica demersal, que habita, preferencialmente,
fundo rochoso e/ou coralino, em profundidades que variam entre 10 a 125 m (Ivo &
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Hanson, 1982). A espécie realiza intensa migração vertical ao longo da coluna d’água,
que possivelmente é relacionada a fatores abióticos e bióticos, a exemplo das
correntes oceânicas e em função da alimentação (Ivo & Hanson, 1982). No Brasil, o
habitat do pargo encontra-se principalmente em dois biótopos, bancos oceânicos (31140 m) e plataforma continental (40-160 m) (Ivo & Hanson, 1982; Fonteles-Filho,
2000).
A distribuição geográfica da espécie é da região costeira da Georgia e
Nordeste da Flórida (USA), Cuba, Antilhas, em todo o mar do Caribe e na costa Norte
e Nordeste do Brasil (Carpeter, 2002). No Brasil, habita preferencialmente fundo
rochoso e/ou coralino da plataforma continental Nordeste, mas também é abundante
nas áreas da plataforma Norte, especialmente na foz do rio Amazonas (Ivo & Hanson,
1982; Souza et al., 2008).
Devido à variedade de itens alimentares observada no sistema digestivo da
espécie, esta é considerada uma espécie carnívora generalista, com alimentação
baseada especialmente em peixes, crustáceos, moluscos e tunicatos, sendo que os
foraminíferos, celenterados, anelídeos, espongiários, briozoários incrustados e
anelídeos também estão presentes na dieta alimentar da espécie, como alimentos
ocasionais (Furtado-Ogawa & Menezes, 1972; Szpilamn, 2000).
O pargo apresenta uma proporção sexual favorável às fêmeas nas áreas mais
costeiras (Souza-Júnior et al., 2002) e proporções estatisticamente iguais entre os
sexos nas populações de bancos oceânicos (Ivo, 1973).
A reprodução de L. purpureus ocorre por fecundação externa, desova total
e a maturidade gonadal ocorre em três estádios para machos e quatro estádios para
fêmeas (Alves, 1971). A desova de L. purpureus ocorre durante todo o ano, porém
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com maior intensidade entre janeiro e março (Almeida, 1965; Ivo, 1973; Gesteira
&Ivo, 1973) e em outubro (Gesteira & Ivo, 1973).
O comprimento médio na primeira maturidade sexual (L50), ou seja, quando
50% dos espécimes já estão aptos a se reproduzir, ocorre com comprimento total entre
43 a 47,5 cm no caso das fêmeas (Almeida, 1965; Moraes, 1970; Gesteira & Ivo,
1973; Manickchand-Heileman & Phillip, 1996; Lima,1992; Souza, 2002), entretanto,
Baseado em dados da biologia reprodutiva do pargo, Ivo & Hanson (1982)
sugeriram que a estratégia reprodutiva direciona um processo migratório entre os
bancos oceânicos e a plataforma continental. Nos bancos oceânicos, especialmente o
‘banco oceânico do Ceará’ e o ‘banco oceânico do Caiçara’ situados na região
Nordeste do Brasil, ocorre a desova de fêmeas maturas. Posteriormente, os ovos e
larvas são dispersados para a zona costeira, principalmente para o Golfão Amazônico,
para o crescimento dos espécimes até a fase juvenil. Ao atingir a fase juvenil, estes
são recrutados para o estoque adulto.
No entanto, a observação de um pico reprodutivo de março-abril e em
outubro, Ivo & Hanson (1982), propuseram duas hipóteses para o circuito migratório
do pargo (Figura 22), no qual na primeira, a espécie apresenta um único estoque com
uma coorte em cada período reprodutivo. Para a segunda hipótese, a população de
pargo apresentaria dois estoques, onde cada um realiza uma desova anual, sendo que
os dois estoques se misturariam na plataforma continental e retornariam para o
mesmo local de desova a cada ano (Ivo & Hanson, 1982).
Sarmento (2012), baseado em dados coletados entre 2009 e 2011 na costa
Norte do Brasil, sugeriu que o recrutamento ao estoque adulto de indivíduos imaturos
(juvenis) ocorreria na plataforma continental norte próximo à desembocadura do rio
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Amazonas. Quando os indivíduos se tornam maduros (adultos), se deslocam para
desovar nos bancos oceânicos do Nordeste, retornando então, para se alimentar. Os
ovos e larvas seriam trazidos para a desembocadura do Amazonas pelas correntes da
Guiana e por outras próximas a Costa (Figura 23).
Figura 22. Hipóteses de circuito migratório do pargo (Lutjanus purpureus) segundo Ivo &
Hanson (1982): A) Hipótese de um único estoque e B) Hipótese para dois estoques.
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Figura 23. Rota migratória de L. purpureus no período de maio/09 a agosto/11 comercialmente
explotados na Costa Norte do Brasil, onde IM – Imaturo, SM – Semi-imaturo, M – Maduro,
DES – Desovado; ZPAP – Zona pesqueira Amapá; ZPFA – Zona pesqueira foz do Amazonas; e
ZPPM – Zona pesqueira Pará/Maranhão. O pontilhado é a hipótese de rota migratória da
espécie. Fonte: Sarmento (2012).

A hipótese supracitada corrobora com uma das vertentes defendidas por Ivo
& Hanson (1982). Sousa Jr (2002), fez diversificação intra-específica do pargo no
Norte e Nordeste do Brasil. Do total de suas análises, 46,43% apresentaram processo
de diversificação ao nível intra-específico e, portanto, uma possível existência de
grupos distintos. Desse total, 41,96% apresentaram diferenças em nível de espécie
(indivíduos da costa do Maranhão quando comparados com os da costa do Amapá).
Porém, em relação à estrutura genética de L. purpureus na costa brasileira, Gomes
(2010) afirma que se trata de uma população panmítica para esta região, o que
segundo a autora, é uma informação imprescindível para a administração pesqueira,
pois determina um único estoque genético a ser manejado.
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Os estudos de crescimento de L. purpureus, demonstram que a espécie
possui comprimento máximo assintótico (L∞) variando entre 85,1 a 108,76 cm com
taxa média de crescimento anual (K-ano) de 0,101. A longevidade estimada da espécie
é de 33 anos (Souza, 2002).
Devido às áreas de captura de espécimes, a pressão pesqueira e o método de
avaliação, vários são os dados relativos às mortalidades de L. purpureus. No caso da
mortalidade natural (M), as estimativas obtidas foram as de Ivo & Gesteira (1974) de
0,35 (Nordeste do Brasil – Método de Gulland, 1969), González et al., (1998) de 0,25
ano-1 (Guianas – método de Taylor, 1958) e Souza (2002) de 0,25 ano-1 e 0,35 ano-1
(Norte do Brasil – Métodos de Pauly, 1980 e Rikter & Efanov, 1976).
A mortalidade por pesca (F) foi estimada em 0,59 ano-1 (método de
comprimento convertido em curva de captura linearizada) e 0,66 ano-1 (método de
Beverton & Holt) (Souza, 2002) e 0,302 ano-1 (Sales, 1997). A mortalidade total (Z)
foi de 0,34 ano-1 (Souza, 2002).
Segundo Fonteles-Filho (2000) a população do pargo, independente do
estoque, está submetida aos seguintes valores médios dos coeficientes de
mortalidade: M = 0,278 (18,8%); Z = 0,835 (56,6%) e F: 0,557 (37,8%). Em termos
gerais, esses valores precisam ser periodicamente monitorados, tendo em vista as
variações populacionais e pesqueiras. Neste caso, admite-se que os valores
apresentados nos estudos pretéritos apresentados, representam um momento da pesca
e que, eventualmente, podem estar passando por mudanças que precisam ser
avaliadas, daí a necessidade de um monitoramento contínuo e efetivo da produção.
Um total de 123 embarcações estão permissionadas e atuam na captura de
pargo e fauna acompanhante em toda a costa Norte, entretanto, estima-se que pelo
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menos mais 43 atuem também nestas pescarias (Bentes et al., 2017). Dos 123 barcos
catalogados, 93,5% (n=115) desembarcam o pescado em Bragança, 4% (n=5) em
Belém e 2,5% (n=3) em Augusto Corrêa.
Considerando as características das embarcações registradas, grande parte
delas tem comprimento maior de 12m (77,3%) e arqueação bruta de pelo menos 3,4
t até 44t, com maior frequência de capacidade entre 17t e 19t (26,7%). A frota pode
ser considerada como recém construída, com maioria entre os anos de 2003 e 2005
(37,2%), porém há registros de embarcações de mais de 40 anos na atividade e, nestes
casos, são aquelas que migraram de outras pescarias (como a de lagosta)
principalmente do estado do Ceará (Tabela 4).

Tabela 4. Sinopse de informações sobre as embarcações pesqueiras que atuam na pesca
do pargo nos municípios de Bragança, Augusto Corrêa e Belém em 2016.
Dados da Embarcação
Ano de construção

Arqueação bruta (t)

Comprimento (m)

Potência do motor (HP)

Material do casco (%)

Capacidade da urna (t)

Média
Mínimo
Máximo
Desvio padrão
Média
Mínimo
Máximo
Desvio padrão
Média
Mínimo
Máximo
Desvio padrão
Média
Mínimo
Máximo
Desvio padrão
Fibra de vidro
Madeira
Aço
Média
Mínimo
Máximo
Desvio padrão

BPP
1999
1982
2012
8,1
13,2
4,9
19,2
3,9
11,22
9,8
11,95
0,5
83,88
33
140
32,0
0
100
0
13,2
6,0
28,0
5,2

BMP
2000
1967
2016
9,3
22,0
3,4
44,0
8,4
13,76
12,0
20,0
1,3
151,48
114
366
63,3
7,6
90,2
2,1
17,4
8,0
40,0
6,0

Fonte: Bentes et al. (2017)
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Na costa Norte do Brasil, atualmente existem três sistemas de pesca
direcionados à captura de pargo, que se diferenciam, além das características
operacionais da pesca, pela utilização de apetrechos particulares como o manzuá, e a
linha-pargueira com bicicleta e a linha de mão, operacionalizada com pequenas
embarcações chamadas localmente de 'caicos', 'caiques' ou 'piolhos' (Bentes et al.,
2012).
'Covos' ou 'manzuás' – O manzuá (também chamado 'covo') é uma arte de
pesca confeccionado em ferro e revestido com tela de plástica (polietileno). Possui
uma configuração octagonal, com comprimento médio de 1,5 m. Uma das
extremidades, a qual serve de entrada ao pescado, é semi-fechada por um tronco de
cone circular com a base menor voltada para o interior do apetrecho, sendo que a base
maior e menor possui o diâmetro médio 1,7 m e 0,25 m, respectivamente. Na
extremidade oposta, a base possui uma abertura circular com 0,38 m de diâmetro com
uma ‘porta de despesca’ anexada. A tela que reveste o apetrecho apresenta malha
quadrada, com abertura entre nós de 7cm (Figura 24).
Figura 24. (A) desenho esquemático e (B) foto de manzuá (covo) utilizado na pesca comercial
de pargo (Lutjanus purpureus) na costa Norte do Brasil

A

B
As embarcações são diferenciadas das demais por conta de uma tela
levantada na parte posterior da embarcação ('popa') (Figura 25). Esta tela, promove a
formação de uma armação de aproximadamente 4,5m que serve de apoio às
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armadilhas que ficam empilhadas durante as viagens. Cada embarcação desta
tipologia, transporta pelo menos 20 armadilhas por viagem. Este sistema pesqueiro é
representado por 45,95% (N=51) embarcações.
Figura 25. Embarcação armada para a captura de pargo com 'manzuás' no município de
Bragança, PA.

A pesca de manzuá é realizada por embarcações maiores de 12m, sendo que
cada uma delas transporta em média 25 unidades (a quantidade de manzuás varia de
acordo como tamanho da embarcação). Após a detecção do cardume, por meio da
ecosonda, inicia-se o lançamento dos apetrechos de pesca, que são iscados com
sardinha (Engraulidae, Clupeidae) salgada ‘macerada’ e acondicionada em ‘cestos’
que são tubos de PVC (policloreto de polivinila) perfurados (ᴓ1,0 cm), com carcaça
de bonito (Katsuwonus sp.) amarradas externamente (Figura 26).
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Figura 26. Iscamento do manzuá com sardinha e bonito. A) acondicionamento da isca no
interior do ‘cesto’; B) disposição do cesto no interior do manzuá.

Os manzuás são lançados ao mar com duas bóias quadradas de isopor
atreladas lateralmente ao apetrecho, e uma âncora localmente denominada ‘garatéia’
(Figura 27), que também é amarrada à uma das extremidades do apetrecho.

Figura 27. A) boia de isopor; B) âncora ou ‘garateia’, utilizada em pescarias com manzuá na
frota comercial de pargo (Lutjanus purpureus) na costa Norte do Brasil.

O tempo de imersão dos manzuás não obedece um padrão entre os
pescadores, podendo variar de acordo com a experiência do mestre. Entretanto, esse
tempo parece aumentar com a diminuição de espécimes no cardume localizado no
pesqueiro, assim, a amplitude de tempo é de 30 minutos até quase 1 hora em áreas
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mais piscosas, e nas áreas menos produtivas os manzuás permanecem por até 12h.
Por fim, as armadilhas são todas içadas com auxílio de um guincho hidráulico
(Figura28).
A maioria das embarcações que operam com manzuás, realizam a pescaria
durante o período diurno, devido à capturabilidade ser maior e pela segurança da
tripulação. No entanto, os pescadores relatam que há, eventualmente, pescarias
noturnas onde o apetrecho é lançado ao mar ao anoitecer e des pescado somente ao
amanhecer.
Figura 28. A) lançamento do manzuá ao mar; B) Guincho hidráulico; C) Içamento do manzuá;
D) Despesca do manzuá.

Linha pargueira - A pesca com linha pargueira (espinhel vertical) é
utilizada em pescarias de ‘caico’ e ‘bicicleta’, o espinhel é confeccionado com linha
de monofilamento em poliamida. Este apetrecho apresenta dois modelos que se
diferenciam pelo comprimento e pelo número de linhas secundárias.
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O espinhel de menor comprimento é conhecido como ‘pargueira’, sendo
que esta possui a linha principal (ᴓ 1,6 - 2,5 mm) com comprimento médio de 5
metros com aproximadamente 6 destorcedores (nº 5) e 20 linhas secundárias (ᴓ 1,01,2 mm) com 18 cm de comprimento e anzóis nº 5-8, estas linhas secundárias são
acopladas com destorcedores (nº 4 ou 5) à linha principal (Figura 29).
Figura 29. Desenho esquemático de ‘pargueira’ utilizada na pesca comercial de pargo (Lutjanus
purpureus) na costa norte do Brasil.

Na extremidade inferior do apetrecho, existe uma chumbada cônica
confeccionada em ferro ou pedras (geralmente em pescarias de caico), com
aproximadamente 1 kg. O apetrecho de maior comprimento denominado de
‘rabadela’ se diferencia somente devido às dimensões, no qual a linha principal
possui comprimento médio de 30 metros com 15 destorcedores e 30 linhas
secundárias de 0,35m com destocedores e anzóis com as mesmas especificações da
‘pargueira’.

Linha pargueira com bicicleta - neste sistema de pesca designado de
‘pesca de bordo’, utiliza-se a linha ‘pargueira’ ou ‘rabadela’ acoplada por meio de
um destorcedor (nº 6) a um cabo de monofilamento (ᴓ 2,5mm) de comprimento
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variando entre 200-400 metros que está anexado ao guincho manual, popularmente
conhecido como ‘bicicleta’ (Figura 30).
Figura 30. Desenho (A) e Foto (B) da ‘bicicleta’ (guincho manual) utilizada para lançamento e
içamento de linha pargueira, na pesca do pargo (Lutjanus purpureus) na costa norte do Brasil.

B

A

As pescarias com linha - carretéis das linhas - localmente chamados de

'bicicleta' ou pesca de bordo que representam um total de 47,95% (N=53)
embarcações.
Nesta pescaria, o comprimento do apetrecho (pargueira ou rabadela)
dependerá da profundidade e da velocidade da correnteza (que é determinada, em
parte, pela condição da maré) verificada na ecossonda, o que culminará no tipo de
pescaria: ancorada ou em movimento (também chamada de pesca de caída).
A pesca ancorada ocorre com a embarcação parada, devido à velocidade da
corrente e/ou vento, o que acarreta no deslocamento da embarcação para longe do
cardume. Por outro lado, a pesca em movimento, ocorre quando a velocidade da
corrente não é forte o suficiente para deslocar a embarcação do pesqueiro. Assim,
após a detecção do cardume, que é realizada igualmente à pescaria de manzuá, são
lançadas as linhas pargueiras iscadas com pedaços de sardinha7 ou com peixes da
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fauna acompanhante (vide by catch) e eventualmente com pargo descartado devido à
presença de avarias que impossibilitariam a comercialização.
O lançamento das linhas pargueiras ocorre primeiro para os apetrechos
posicionados na popa da embarcação e sequencialmente até o último próximo à proa.
Em embarcações menores, para evitar o entrelaçamento dos apetrechos, são lançadas
uma parte das linhas pargueiras e ao içamento destas, as demais são lançadas. O
tempo de submersão da pargueira é variável, dependendo da experiência do mestre e
das condições oceanográficas e ainda da densidade do cardume identificada pela
sonda, sendo que em alguns içamentos ocorre a captura de peixes em todos os anzóis.
A pescaria com linha pargueira ocorre geralmente no período diurno,
porém, existem embarcações que realizam eventuais pescarias noturnas devido a
detecção de boa densidade de peixes no cardume além da experiência do mestre.

'Caícos', 'caiques' ou 'piolhos' que são canoas menores carregadas (Figura
31) pelo barco mãe e que atuam separadamente em determinados pesqueiros. Estas
últimas são pescarias pouco frequentes, representadas por 6,31% (N=7) das
embarcações.
Ao chegar ao pesqueiro, os caicos são lançados ao mar com um pescador a
bordo, uma caixa de isopor com gelo, duas linhas pargueiras, uma bandeira, um remo
e uma âncora (garatéia). Após o lançamento de todos os caicos, o mestre à bordo do
barco-mãe, monitora as embarcações que ficam alinhadas à proa deste. No entanto,
os caicos ficam à deriva, sendo condicionada a velocidade da corrente oceânica, o
que dificulta a manutenção dos caicos próximos ao barco-mãe. Além disso, caso a
pescaria seja pouco produtiva, alguns pescadores afastam-se do barco-mãe em busca
de melhores áreas.
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Figura 31. Embarcações do tipo “caico” utilizadas por embarcações da frota comercial de pargo
(Lutjanus purpureus) na costa Norte do Brasil.

A pesca nos caicos ocorre com duas linhas pargueiras, no qual à medida que
um apetrecho é lançado à boreste (estibordo) o outro é içado à bombordo. Na
despesca, os pescadores realizam a evisceração e acondicionam a produção nas caixas
de isopor com gelo. No momento da entrega da refeição ao pescador (almoço 9:00 –
10:30h; lanche 12:00 – 14:00 h) é realizado o ‘recolhimento’ da produção para ser
armazenado na urna do barco-mãe, caso seja necessário o recolhimento antes do
horário estipulado, o pescador levanta uma bandeira que indica a necessidade de o
barco-mãe realizar o recolhimento da produção. As pescarias neste sistema ocorrem
somente no período diurno, devido à segurança dos pescadores.
Os sistemas pesqueiros de pargo atuam em áreas muito similares ao longo
de toda a temporada de pesca. A autonomia das embarcações (em média 22 dias)
permite em cada viagem, a exploração de pelo menos 2 áreas reconhecidamente
piscosas. A formação dos cardumes de pargo parece obedecer a um ritmo das
correntes no sentido oeste-noroeste que está intimamente relacionada à composição
sedimentológica do substrato. Assim, mesmo desconhecendo a estrutura das
populações em cada área identificada, é possível notar um aumento da extensão da
área de atuação da frota no sentido do estado do Amapá.
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Segundo Fonteles-Filho (2000), o talude continental tem um substrato
predominantemente areno-rochoso ou cascalhoso, mesmo próximo da influência do
deságüe fluvial do rio Amazonas, favorecendo a concentração de uma abundante e
variada biocenose nas zonas bentônicas, em decorrência de processos mecânicos que
causam uma convergência entre as massas d’água e suas encostas, determinando o
revolvimento dos sedimentos ricos em nutrientes minerais e matéria orgânica,
conformando assim, uma área reconhecidamente habitada por cardumes de pargo em
pelo menos seis grandes áreas conhecidas como 'cabeços' (Figura 32) (Bentes et al.,
2017).
Figura 32. Mapa sedimentológico da costa Norte do Brasil baseado em informações do CPRM Serviço Geológico do Brasil (MME: www.cprm.gov.br). A - F: áreas reconhecidas pelos
pescadores como pesqueiros de pargo. Fonte: Bentes et al. (2017).

Martins et al. (2015) afirmam a composição sedimentológica acima dos 3ºN
como misto de lama na maior parte da área total. Em se tratando de um aumento
evidente da área explorada pela frota pargueira no sentido oeste-noroeste, sugere-se
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que os cardumes se dispersem nas áreas lamosas mais ao Norte, justificando a
extensão da área de pesca (Figura 32). A configuração do fundo de cada área é
apresentada na Tabela 5.

Tabela 5. Áreas de pesca (limite latitudinal do quadrante; longitude), profundidade média
(méd), mínima (mín) e máxima (máx) em metros e tipo de fundo predominante como
base nas informações dos pescadores e mestres de embarcações pargueiras entrevistados.
Área de
pesca*

Latitude (grau e minuto)
Latitude inicial Latitude final

Longitude Profundidade (m) Tipo de fundo predominante
(grau)
mín méd

A

3° 50'

máx

4° 30'

Sem amostra
0°

B

2° 40'

3° 44'

Sem amostra
9°

C

1° 47'

2° 57'

Areia média e fina cascalhosa
8°

D

0,2° 0'

1° 43'

60

80

120

Areia média e fina cascalhosa

7°
E

0° 0'

0,5° 0'

Areia média e fina cascalhosa
6°

F

0° 0'

0,3° 0'

Sem amostra
5°

*Referente às áreas descritas na Figura 34.

Baseado em amostragens biológicas e entrevistas com pescadores, Bentes
et al. (2017) delimitaram três zonas considerando as características oceanográficas
dos locais (Figura 33). A Zona 1 comporta as áreas mais ao Norte do estado do
Amapá, considerado uma área de acesso e de pesca mais difícil devido presença de
áreas mais profundas - canyons - e que são mais visitadas pelos mestres e pescadores
mais experientes. É uma área que é notadamente visitada pelas embarcações
industriais de arrasto de fundo de camarões marinhos (Penaeidae) e vez em quando
são observados conflitos de ordem de uso destes ambientes. A Zona 2 é a área
considerada mas produtiva por muitos pescadores o que é provavelmente justificado
pela produção primária da área ser relativamente alta em comparação às outras duas
zonas. A produtividade primária oriunda dos nutrientes vindos com a descarga do Rio
Amazonas, alimenta uma complexa teia alimentar traduzida na diversidade e alta
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biomassa (Isaac et al., 2006). Por último, a Zona 3 é a mais próxima da costa e que
no momento da abertura da temporada de pesca é utilizada no trânsito das
embarcações e também na primeira área utilizada para a pesca.
Figura 33. Mapa da costa Norte do Brasil destacando os locais e meses onde foram obtidas
amostras de exemplares de pargo (Lutjanus purpureus) para análise em laboratório. Fonte:
Bentes et al. (2017).

Produção e esforço

A partir da análise de 264 desembarques catalogados no ano de 2016, Bentes
et al. (2017) obervaram que a produção da frota pargueira foi maior nos sistemas que
operam com bicicletas, que correspondem a 72% do total dos desembarques (26,2%
por manzuás e apenas 1,8% com caicos). Neste universo, as pescarias com caico
parecem ser mais restritas aos primeiros meses da abertura da temporada.
A maior média de produção foi observada nas embarcações que operam com
bicicletas (5.282,14kg), seguido pelo sistema com manzuá (4.011,55kg) e por último
o sistema com caico (3.555,0kg). Notadamente, as pescarias com bicicletas parecem
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ser as mais produtivas e que perfazem um tempo médio menor em cada saída de pesca
(média de 18,48 dias).
Os dias de mar por pescaria não variam significativamente ao longo do ano,
entretanto, nos meses de setembro e outubro, há um incremento deste fator, o que
denota um aumento sutil do esforço, assim como o número de desembarques é maior
nos primeiros meses da temporada de pesca. Vale ressaltar que existem casos de
algumas embarcações que enviam parcialmente suas produções por outras do mesmo
dono/armador e continua na atividade. Nestes casos, os dados precisam ser
observados com cuidado para que a CPUE não seja apresentada de forma
superestimada ou a análise mostre tendências de produção para um determinado
sistema pesqueiro.
O comportamento da produção pesqueira também é notável ao longo do
ano, sendo significativamente maior nos primeiros meses, sendo que, a partir de julho
quando foi observada a maior produção total das embarcações pargueiras controladas
(380.757 kg) e de pargo (333.792 kg), há uma queda importante da ordem de mais de
50% (Figura 34).
Segundo Bentes et al. (2017) a captura por unidade de esforço de pargo
também demonstrou uma tendência de queda a partir de maio, passando de 419 kg.dia1

para pouco mais de 299 kg.dia-1 em outubro. Entretanto, considerando todas as

espécies capturadas, a CPUE permaneceu estável ao longo de todo o período de
pesca, demonstrando que esta homogeneidade é sustentada pela captura de outras
espécies como “bycatch”.
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Figura 34. Produção mensal de pargo (A) e total (B) e número de desembarques dos sistemas
pargueiros que desembarcam nos municípios de Bragança e Augusto Corrêa. Os valores em itálico
abaixo de cada mês em cada coluna representam a média das produções de pargo (A) e total (B)
por desembarque. Fonte: Bentes et al. (2017).

Bycatch
Mesmo considerando que as pescarias de pargo são relativamente seletivas,
elas ainda capturam volumes consideráveis de outras espécies que também são
comercializadas. Entretanto, mesmo que sejam observadas mudanças nos volumes
produzidos que aparentemente estão relacionados às áreas de pesca e ao esforço
empregado, a diversidade pouco modifica ao longo de uma temporada de pesca (maio
a dezembro de cada ano de acordo com a legislação que institui o defeso - IN
MPA/MMA nº 8 de 8 de junho de 2012, de 15 de dezembro a 30 de abril, anualmente
- e que será tratada no tópico 'Medidas de ordenamento e gestão').
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Independentemente da forma de captura, em geral, a fauna acompanhante
desembarcada (uma vez que outras espécies podem ser capturadas, mas são
descartadas ainda a bordo) é composta por espécies das famílias Lutjanidae
(vermelhos), Carangidae (xaréus), Scombridae (cavalas), dentre outras (Tabela 4;
Figura 35). O bycatch desembarcado é composto totalmente por espécies comerciais.
A riqueza de espécies comercias capturadas não varia consideravelmente ao
longo de uma temporada de pesca, entretanto, os percentuais de captura por espécie
são bastante variáveis de acordo com o pesqueiro e as características oceanográficas
determinadas quase sempre pela variação da pluviosidade. Neste sentido, os
pescadores se referem à quantidade de 'água preta', termo utilizado para a intensidade
de vazão da água do Rio Amazonas, que invade as áreas costeiras atingindo até as
áreas dos pesqueiros mais distantes. Deve se considerar que a diversidade de espécies
a que se refere a 6, corresponde somente àquela considerada para comercialização e
que, portanto, é trazida até os locais de desembarque.
Adicionalmente,

dentro

das

categorias

de

espécies

comerciais

desembarcadas no sistema 'pargo', algumas são agrupadas na categoria de 'peixes
pretos' que incluem basicamente os xaréus (preto e amarelo) e o pargo ferreira em
maiores proporções.
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Tabela 6. Lista de espécies comerciais (nomes vulgares ou vernaculares, família e nome
científico com autor e ano) da fauna acompanhante das pescarias de pargo - Lutjanus
purpureus - que desembarcam no município de Bragança - Pará - Brasil.
Nome vernacular

Família

Nome científico

Figura

Ariacó 1

Lutjanidae

Lutjanus sinagris (Linnaeus, 1758)

1A

Arabaiana

Carangidae

Seriola dumerili (Risso, 1810)

1B

Rachycentridae

Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)

1C;1D

Carapitanga ou Dentão

Lutjanidae

Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801)

1E

Caraximbó, guaraximbó2
Cavala impinge

Carangidae

Caranx latus Agassiz, 1831

1F; 1S;1T

Beijupirá ou Bijupirá

Cavala branca
Cioba 1,3
Dourado
Galo

Scombridae
Lutjanidae
Coryphaenidae
Carangidae

Garoupa

Epinephelidae

Guaiúba

Lutjanidae

Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832)

1G

Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829)

1H

Lutjanus anallis (Cuvier, 1828)

1I

Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758

1J

Selene vomer (Linnaeus, 1758);

1K

Epinephelus morio(Valenciennes, 1828)
Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)

1L

Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791)

1M
1N

Pargo piranga

Lutjanidae

Epinephelus spp (autor do gênero - Bloch,
1793)
Rhomboplites aurorubens (Cuvier, 1829)

Pargo ferreira

Carangidae

Caranx lugubris Poey, 1860

1P

Piraúna/Catuá

Epinephelidae

Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758)

1Q

Caranx hippos (Linnaeus, 1766)

1R

Caranx crysos (Mitchill, 1815)

1S

Mero cherne

Epinephelidae

Xaréu amarelo
Xaréu preto2

Carangidae

1O

1,2 considerados como a
mesma espécie;
3 pouco frequente nos
desemb.
Fonte: Bentes et al. (2017).
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Figura 35. Imagens das espécies pertencentes à fauna acompanhante das pescarias comerciais de
pargo - Lutjanus purpureus - que desembarcam no município de Bragança - Pará - Brasil. Os
nomes científicos e demais dados da sistemática das espécies estão listados na Tabela 1. A Ariacó; B - Arabaiana; C - Beijupirá (vista lateral); D - Beijupirá (vista dorsal); E - Carapitanga;
F - Caraximbó; G - Cavala impingem. Fonte: Bentes et al. (2017).
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Avaliação de estoques
Segundo Bentes et al. (2017), considerando o tamanho médio de primeira
captura em Lc = 38,18cm (CT) o que corresponde a 4 anos, tem-se que a taxa de
explotação é de E = 0,58. Considerando o EMSY = 0,726 obtido podemos concluir que
o estado de explotação de L. purpureus encontra- se em situação favorável.
Entretanto, para calcular essa taxa de exploração atual os autores utilizaram as médias
das mortalidades obtidas por diferentes rotinas. Porém, os mesmos autores utilizaram
a rotina da curva de captura que é a mais utilizada na maioria das avaliações de
estoques, e a taxa de exploração atual (E) é de 0,79, e concluíram que esse estoque

está em estado de sobreexplotação, uma vez que Eatual> EMSY (Bentes et al., 2017).
Por se tratar de uma espécie de alto valor econômico e que necessariamente
a tendência do aumento do esforço pesqueiro é natural e gradual, para se garantir uma
margem de segurança que sustente as oscilações do esforço e conseqüentemente para
manter uma situação mais sustentável, ter-se-ia que aumentar o tamanho da primeira
captura, o que permitiria um aumento no rendimento médio por recruta. Se o aumento
fosse para Lc

médio

= 46 cm, que corresponde a um tc= 5 anos, e mantendo o padrão

de mortalidade por pesca atual, o rendimento relativo por recruta passa a ser de pouco
mais de 350g, sendo que o rendimento atual é de 320g, tendo um aumento de
aproximadamente 15 % (Bentes et al., 2017).

4.2.6. Caracterização das Frotas Pesqueiras Industriais
Visando à caracterização das frotas pesqueiras industriais que atuam na área de
estudo, BP et al. (2015) classificou as as embarcações em 3 categorias de acordo com a
modalidade de pesca: i) arrasto duplo ou simples; ii) arrasto de parelha; iii) espinhel
vertical e/ou covos; iv) rede de emalhe; e v) manzuá (Tabelas 7 e 8).
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Tabela 7. Caracterização da frota pesqueira industrial na área de estudo de acordo com a modalidade de pesca.
Quantidade de Barcos

Materia
l Casco

Comprimen
to
(metros)

Arqueação
Bruta

Potência do
Motor (HP)

Capacidade
de
estocagem
(t)

Fonte

BP et al. (2015); Silva (2004);
Frédou et al. (2008); Lucena
20 a 117
235 a 470
16 a 25
16,23 a 24,5
Frédou et al. (2009); Dias Neto
(média=20,7) (média=82,51) (média=368,21) (média=20,6)
(2011); Bentes et al. (2012); MPA
(2012); SISRGP (2015).
BP et al. (2015); Silva (2004);
Lucena Frédou et al. (2008);
Lucena
Frédou et al. (2009);
18,33 a 24,8
45,3 a 116,4
235 a 565
28 a 63
(média=21,65) (média=87,61) (média=378,95)
Jimenez (2011); Klautau (2012);
Jimenez et al. (2013); SISRGP
(2015).
BP et al. (2015); Mourão (2004);
Pinheiro (2004); Silva (2004);
Lucena Frédou et al. (2008);
8 a 123
110 a 435
13 a 25,11
(média=18,71) (média=57,66) (média=252,36) Não identificado Frédou et al. (2009); MPA (2010);
Bentes et al. (2012); MPA (2012);
SISRGP (2015).

ARRAST
O DUPLO
OU
SIMPLES

>98*

Aço

ARRASTO
DE
PARELHA

>52*

Aço (47)
Madeira
(1)

ESPINHEL
VERTICAL
E/OU
COVOS

>33*

Aço

EMALHE

>15*

Madeira

12 a 15

MANZUÀ

258

Madeira

13 a 15

*

20 a 30
20 a 250

*

Formatado: Português (Brasil)

BP et al. (2015)
Dias Neto (2008)

Fonte: extraído e modificado de BP et al. (2015).

70

Tabela 8. Caracterização da atividade pesqueira industrial na área de estudo de acordo com a modalidade de pesca.

QUANTIDADE
BARCOS

TRIPULAÇ
ÃO

ARRAST
O DUPLO
OU
SIMPLES

>98

6

ARRAST
O DE
PARELH
A

>52*

6a8

ESPINHE
L
VERTICA
L E/OU
COVOS

>33

10

DIAS DE
MAR

35 a 40
(média=37)

CONSERVAÇÃO

Congelamento
em câmaras
frigoríficas

8 a 18 (média=
Resfriamento em urnas
12,8)

Média=18

Congelamento em
câmaras
frigoríficas.

APETRECH
O

PRINCIP
AIS
RECURS
OS

Rede de
arrasto de
fundo

Camarão rosa

Rede de
arrasto de
fundo

Piramutaba

Covos
(“manzuás”)
e/ou espinhel.

Pargo

FONTE

BP et al. (2015); Silva (2004);
Lucena Frédou et al. (2008);
Lucena Frédou et al. (2009);
Dias Neto (2011); Bentes et
al. (2012); MPA (2012); SISRGP
(2015).
BP et al. (2015); Silva (2004);
Lucena Frédou et al. (2008);
Lucena Frédou et al. (2009);
Jimenez (2011); Klautau
(2012); Jimenez et al. (2013);
SISRGP (2015).
BP et al. (2015); Mourão
(2004); Pinheiro (2004); Silva
(2004); Lucena Frédou et al.
(2008); Lucena Frédou et al.
(2009); MPA (2010); Bentes et
al.
(2012); MPA (2012); SISRGP
(2015).
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EMALHE

>43*

6

25

Resfriamento com
gelo em urna

Rede de emalhe

Pescada
amarela, serra,
gurijuba,
corvina,
dourada,
camurim, piaba
e filhote.

MANZUÁ

258

5a6

30

Resfriamento com
gelo em urna

Armadilha
tipo manzuá

Lagosta

BP et al. (2015)

BP et al. (2015)

Fonte: extraído e modificado de BP et al. (2015).
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i)

Modalidade de arrasto duplo ou simples
Tem como espécie-alvo o camarão-rosa (Farfantepenaeus brasiliensis e F.

subtilis). A fauna acompanhante desta pescaria é composta por espécies com
importância econômica, como pescada gó (Macrodon ancylodon), pescada-goete
(Cynoscion jamaicensis) e a trilha (Upeneus parvus). A IN MMA N° 7/2002 estabelece
que esta frota de arrasto pode ser composta por até 185 embarcações, na área
compreendida entre a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa e a divisa dos Estados
do Piauí e Ceará. Segundo dados do SISRGP (2015), atualmente há 98 embarcações
permissionadas para a captura de camarão rosa através de arrasto de fundo no litoral
norte e nordeste (MA e PI) do país, sendo que a maioria está sediada em Belém (PA).
Há predomínio da frota na cidade de Belém (Silva, 2004; Frédou et al., 2009; Paiva et
al., 2009; Dias Neto, 2011).
As embarcações possuem equipamentos como GPS, ecossondas, sonar, radar e
aparelhos de comunicação (rádios VHF e celulares PX) (Silva, 2004; Frédou et al.,
2009). A frequência de viagens é de 1 por mês, resultando em 5 a 6 viagens por ano
(Silva, 2004; Frédou et al., 2009). As redes de arrasto utilizadas por esta frota são do
tipo “jib” ou “flat” (Aragão et al., 2001).
Os pescadores que atuam nesta modalidade de pesca são amparados pelo
sindicato da categoria; atuam como empregados das empresas de pesca e possuem
carteira de trabalho assinada, o que lhes garante relações de trabalho mais estáveis e
acesso a benefícios sociais; sendo que a maioria recebe seguro-defeso. O pagamento é
estimado em salário fixo adicionado de comissão baseada na produção total, sendo esta
dividida em partes entre os tripulantes de acordo com a função exercida na pesca
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(patrão, motorista, contramestre, cozinheiro e pescador) (Frédou et al., 2009; Bentes et
al., 2012).
ii) Modalidade de arrasto de parelha
O arrasto de parelha é uma modalidade de pesca na qual uma rede é tracionada
por dois barcos simultaneamente. A frota tem como espécie-alvo a piramutaba
(Brachyplatystoma vaillantii), a qual representa de 81% a 92% do total capturado
(Pinheiro, 2004), sendo que a fauna acompanhante desta pescaria é composta
predominantemente pela dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), pescada branca
(Plagioscion squamosissimus) e bagre (Sciades herzbergii) (Jimenez et al., 2013).
A IN MMA N° 6/2004 estabelece que a frota pesqueira que atua na captura da
piramutaba através de arrasto pode ser composta por até 48 embarcações. Atualmente
há exatamente este número de embarcações permissionadas e todas encontram-se
sediadas no Estado do Pará (SISRGP, 2015).
A frota é equipada com GPS, ecossondas, sonar, radar, aparelhos de
comunicação (rádios VHF e celulares PX) e guincho; e as embarcações realizam, em
média, 2,6 viagens por mês (Silva, 2004; Frédou et al., 2009). Quanto ao apetrecho
empregado, a IN MMA N° 6/2004 estabelece o tamanho mínimo de 100 mm para as
malhas dos sacos túneis das redes industriais. Segundo Frédou et al. (2009), a frota
utiliza rede de arrasto de fundo com tamanho de malha entre nós opostos de 150 mm
na manga e 100 mm no saco; o comprimento varia de 70 a 80 m, com abertura de 50 a
60 m e altura da boca de 6 m (Klautau, 2012).
Os pescadores que atuam nesta frota são cadastrados no sindicato da categoria,
possuem carteira de trabalho assinada e recebem seguro-defeso (Silva, 2004). De
acordo com Frédou et al. (2009), aproximadamente 66,7% recebem o seguro-defeso e
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os demais são remanejados para outras atividades neste período, como manutenção da
frota e dos portos, ou saem de férias. A renda é garantida por salário e comissão, sendo
esta última baseada na produção obtida e a divisão entre os tripulantes é feita pelo
sistema de partes, cabendo a maior ao patrão de pesca.
iii) Modalidade de espinhel vertical e/ou covos
Esta frota é direcionada à captura de pargo (Lutjanus purpureus) através de
armadilhas tipo covos (“manzuás”); podendo também ser utilizado espinhel vertical
(linha pargueira) com auxílio de “bicicleta” (Pinehiro, 2004; MPA, 2010; 2012).
Entretanto, a linha pargueira é predominantemente mais utilizada pela frota artesanal
(Silva, 2004).
A IN SEAP/PR N° 22/2007 autoriza o permissionamento de até 184
embarcações para a captura de pargo, sendo 140 com comprimento igual ou inferior a
15 m e 44 com comprimento superior a 15 m. De acordo com Frédou et al. (2009), a
frota direcionada à captura deste recurso compreende um total de 151 embarcações,
incluindo barcos artesanais e industriais. Entretanto, atualmente consta no SisRGP um
total de apenas 140 embarcações permissionadas (SISRGP, 2015). Visando à
identificação da frota industrial, foram consideradas as embarcações com casco de aço
e com comprimento igual ou superior a 12 m, conforme identificado por Bentes et al.
(2012). Dentro destes critérios, foram identificadas 33 embarcações permissionadas,
sediadas nos Estados do Pará (SISRGP, 2015).
A frota industrial direcionada à captura de pargo é composta por embarcações com
casco de aço; casaria e convés fechado; dotadas de equipamentos de apoio à navegação
(ecossonda, GPS, radar e sonar), comunicação, captura (guincho) e conservação do
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pescado (câmaras frigoríficas). O pescado é eviscerado a bordo e congelado (Silva, 2004;
Mourão, 2004; Mourão et al., 2007; Frédou et al., 2009)
A INI MMA/MPA N° 1/2009, estabelece que na área compreendida entre o norte
do Estado do Amapá e a divisa dos Estados de Alagoas e Sergipe, a captura do pargo é
permitida somente com o emprego dos seguintes métodos e apetrechos de pesca: i)
espinhel vertical, tipo pargueira, com a utilização de anzóis n° 6, 5 e 4, com aberturas
iguais ou superior a 1,6 cm; e ii) armadilha do tipo covo ou manzuá, com malha fixa em
forma de losango, hexágono ou outra qualquer, cuja diagonal de menor comprimento
entre nós opostos (losango) ou mediana de menor comprimento entre nós opostos
(hexágono), seja igual ou superior a 13 cm, em todas as seções do covo. A utilização
destes apetrechos e métodos de captura foi reiterada pela INI MPA/MMA N° 8/2012.
Cada embarcação utiliza de 10 a 20 covos de aço, com malha em formato
hexágono de 6 a 7 cm , altura de 1,6 m, abertura da boca de 30 cm e base com 4 m de
diâmetro (Pinheiro, 2004; Bentes et al., 2012). Entretanto, deve-se ressaltar que as coletas
de dados dos trabalhos de Pinheiro (2004) e Bentes et al. (2012) ocorreram antes do
estabelecimento da INI MMA/MPA N° 27/2009.
De acordo com Silva (2004) e Bentes et al. (2012), a maioria dos pescadores que
atua nesta modalidade de pesca apresenta relações de trabalho estáveis; muitos são
funcionários das empresas de pesca e possuem carteira de trabalho assinada, sendo que
sua renda é considerada elevada em comparação com outros sistemas de produção.
iv) Modalidade de rede de emalhe
A pesca de rede de emalhe com propriedades industriais foi identificada, pela BP
et al. (2015) no município de Abaetetuba, no Pará. Parte da frota se assemelha a aquela
utilizada pelos pescadores artesanais em relação ao porte, sendo relatado inclusive que há
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sobreposição na área de pesca de ambos os seguimentos. A principal diferença, segundo
BP et al. (2015) constitui-se na presença de pequenas e médias empresas atuando na
organização das pescarias.
Esta pescaria é realizada por embarcações motorizadas com comprimento entre 7
e 16 metros, construídas em madeira e que utilizam gelo em urna como método de
conservação. As embarcações são equipadas com GPS, sonda e rádios VHF e PX.
Em Abaetetuba-PA, a pesca de emalhe é desenvolvida em grupos de 2 a 3 barcos,
denominados “piolho” (barcos menores que possuem de 7 a 13 metros), associados a uma
embarcação de maior porte, denominada “geleiro”. O barco geleiro, que apresenta de 12
a 16 metros de comprimento, e capacidade de carga de 27 a 60 toneladas, é responsável
pelo armazenamento e transbordo da produção de pescado e por manter o abastecimento
e troca da tripulação dos barcos “piolho” nas áreas de pesca, por períodos de até 3 meses.
Nos estado do Amapá, embora não apresente frota industrial própria, frota do Pará
utiliza com frequência as estruturas de Calçoene e, ocasionalmente, de Oiapoque para o
desembarque de pescado e abastecimento de gelo e combustível.
As redes empregadas são confeccionadas em nylon e possuem comprimento de
malha variando entre 50 x 50 mm a 70 x 70 mm. O comprimento da rede pode alcançar
6 km e a altura de 4 metros. As redes são empregadas tanto na superfície, quanto no fundo,
estando uma das pontas amarradas no guarda mão da embarcação e a outra livre. A rede
após lançada é mantida em deriva por aproximadamente 3 horas, sendo então colhida para
despesca. Durante um dia são realizados no máximo dois lances de rede.
Os principais recursos explotados pela frota industrial de emalhe consistem na
pescada amarela (Cynoscion acoupa), serra (Scomberomorus brasiliensis) e cavala
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(Scomberomorus cavalla), sendo que a safra ocorre principalmente coincidente com a
estação chuvosa (inverno) compreendida entre janeiro e maio.
v) Modalidade de manzuá
A pesca de manzuá para captura da lagosta destina-se principalmente à captura da
lagosta-vermelha (Panulirus argus) e da lagosta verde (Panulirus laevicauda), e
secundariamente as espécies lagosta-pintada (Panulirus echinatus) e a lagosta-sapateira
(Scyllarides brasiliensis e Scyllarides delfosi) (Melo,1999).
De acordo com Aragão (2009), até a década de 1980 a pesca de lagosta ocorria
predominantemente com embarcações de casco de ferro, com cerca de 24 metros de
comprimento, que utilizam o manzuá como arte de pesca. A partir da década de 1980,
com a redução na produtividade, os barcos de casco de ferro foram sendo paralisados e
hoje a frota é predominantemente de madeira com comprimento entre 12 e 16 metros,
chamadas de “lancha”, possuem câmara frigorífico para conservar o pescado e
motorizadas, com potência de motor variando entre 70 e 250HP.
O manzuá é a principal arte de pesca utilizada na captura da lagosta e a única
legalmente permitida. De acordo com a IN IBAMA Nº138 de 2006 a pesca da lagosta
deve ser realizada exclusivamente com armadilhas do tipo covo ou manzuá e cangalha,
com malha quadrada e, no mínimo, 5,0 cm entre nós, com tolerância até 0,25 cm entre
nós. Esta mesma IN proíbe o uso de rede de espera do tipo caçoeira, uso de marambaia
(estrutura artificial para atração e concentração de fauna marinha) e mergulho para
captura da lagosta.
A lagosta é um recurso reconhecidamente sobreexplotado no Brasil e, neste
sentido, foi criado o Plano de Gestão para Uso Sustentável de Lagostas no Brasil, lançado
em 2008 pelo IBAMA em conjunto a SEAP/PR e outras instituições de pesquisa e
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sociedade civil. Além deste Plano de Ação e da IN do IBAMA nº 138, ainda merece
destaque a Portaria IBAMA Nº 137 de 1994 que estabelece o defeso da lagosta vermelha
e da lagosta cabo verde entre 1 de janeiro a 30 de abril e a Instrução Normativa do IBAMA
nº144 de 2007 que determina o esforço máximo de pesca anual para as duas espécies de
lagosta supracitadas em 30 milhões de covos-dia.
Segundo BP et al. (2015), nos municípios que realizam esta pescaria foram
explicitados conflitos que ilustram o status de sobreexplotação e busca de novas áreas de
pesca deste recurso. A frota do Ceará e do Piauí há alguns anos tem expandido sua atuação
à leste, próximo à Bragança no Pará. A expansão da área de pesca, assim como o uso de
artes de pesca predatórias e a fiscalização em relação ao uso deste recurso caracterizamse como os principais conflitos identificados.
4.2.7.Caracterização das Áreas de Pesca e Sazonalidade da Frota Industrial
As áreas de atuação e a sazonalidade da frota pesqueira industrial que opera na
área de estudo podem ser observadas sinteticamente na Tabela 9, assim como a
identificação das zonas de conflitos com a pesca artesanal e/ou atividade de perfuração.
Apresentamos uma breve descrição destes parâmetros para cada modalidade de captura.
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Tabela 9. Descrição das áreas de pesca e sazonalidade das frotas pesqueiras industriais de acordo com a modalidade de pesca, bem como as zonas
de conflito com outras atividades.

ESPINHEL VERTICAL E/OU COVOS

ARRASTO DE
PARELHA

ARRASTO DUPLO
OU SIMPLES

ÁREAS DE PESCA

SAZONALIDADE

ZONAS DE CONFLITOS

A frota opera, prioritariamente, na área entre a foz do rio
Pará e o extremo norte do Estado do Amapá (Silva, 2004;
MPA, 2010; Martins, 2011; MPA, 2012). A área de
atuação está localizada aproximadamente entre as
latitudes N 05° 00’ e S 01° 00’ e longitudes W 47° 30’ e
W 51º 30’. As capturas ocorrem em profundidades de 12
a 100 m (Martins, 2011).

A pesca ocorre entre 16 de fevereiro e 14 de outubro.
Durante o período de defeso da espécie-alvo (15 de
outubro a 15 de fevereiro) (INI MPA/MMA n°
02/2010) as embarcações da frota podem receber
permissionamento provisório para operar na captura
de peixes diversos não controlados, em águas mais
rasas que as exploradas durante a captura do camarãorosa (MPA, 2010; 2012).

Conflitos com a pesca artesanal de
comunidades do Estado do Amapá.

A frota opera na foz do rio Amazonas, incluindo a porção
norte do arquipélago do Marajó e a região do Cabo Norte
no Estado do Amapá (MPA, 2010; Jimenez, 2011; Bentes
et al., 2012; MPA, 2012). A área de atuação está
localizada aproximadamente entre as latitudes N 02° 00’
e N 00º 03’ e longitudes W 47º 30’ e W 49º 30’. As
capturas são realizadas em profundidades inferiores a 25
m (MPA, 2010; 2012).

A pesca ocorre de 01 de dezembro a 14 de setembro.
Durante o período de defeso da espécie-alvo (15 de Conflitos com a pesca artesanal de
setembro a 30 de novembro) (INI MPA/MMA n° comunidades dos Estados do Amapá e
06/2009) as embarcações da frota podem receber Pará.
autorização provisória para a captura de outros peixes
não controlados (MPA, 2010).

A frota opera na área que se estende da costa do Estado
do Ceará até o extremo norte do Brasil (MPA, 2010),
principalmente nos bancos oceânicos e na plataforma
continental, entretanto, com maior intensidade em frente
à ilha do Marajó e na costa do Estado do Amapá (Frédou
et al., 2009). A área de atuação está localizada
aproximadamente entre as latitudes N 05º 30’ e S 02° 00’
e longitudes W 42º 00’ e W 51º30’, que abrange a área
dos blocos FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 e FZAM-127 e a rota de movimentação das embarcações de
apoio. As capturas são realizadas em profundidades de
90 a 110 m (Pinheiro, 2004; Bentes et al., 2012).

Potencial conflito com a atividade de
perfuração devido ao uso compartilhado do
espaço marítimo.
A pesca ocorre de 01 de maio a 14 de dezembro.
Durante o período de defeso da espécie-alvo (15 de
dezembro a 30 de abril) (INI MPA/MMA n° 01/2009),
as embarcações da frota podem receber autorização
provisória para a captura de outros peixes não
controlados (Fernandes et al., 2013).
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REDE DE
EMALHE
MANZUÁ
ESPINHEL HORIZONTAL
E/OU LINHA DE
MÃO

Entre Piauí e Belém até 70 metros de
profundidade. Da foz do Rio Pará até a fronteira
com a Guiana Francesa, em profundidades de
até 90 metros.

A pesca ocorre entre janeiro e maio, quando espécies
como pescada amarela, camurupim, serra e cavala se
aproximam da costa. Na região do Pará a pesca ocorre
sobre a piramutaba (ou piaba), também no período do
inverno.

Apresenta conflito com a pesca artesanal,
que atribui a pesca com redes de emalhe da
frota industrial em águas costeiras como
uma das responsáveis pela redução da oferta
de peixes dentro dos estuários e baías.

Trecho costeiro até 70 metros de
profundidade.

Ano todo, exceto no período de defeso entre 1 de
janeiro e 30 de abril.

Conflitos em relação à exploração da
lagosta, políticas de conservação do
recurso e fiscalização.

É realizada principalmente durante o inverno,
entre novembro e maio.

Não há conflito com a pesca artesanal.
Grande probabilidade de frequentar a Zona
de Segurança da unidade de perfuração,
sendo este um comportamento já
observado em outros projetos de
perfuração desenvolvidos na região de
Monitoramento da zona de segurança
realizados na margem equatorial”).

Trecho oceânico acima de 150 metros de profundidade.
Atua em uma área localizada a aproximadamente 150
milhas náuticas da costa. Ocorre latitudinalmente no
Oiapoque.

Fonte: extraído e modificado de BP et al. (2015).
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i)

Modalidade de arrasto duplo ou simples
De acordo com dados do PREPS, as áreas de atuação da frota de arrasto de fundo

duplo ou simples para a pesca do camarão-rosa foram similares para os anos de 2008 a
2010 (Figura 36) (MPA, 2010; 2012) e 2014 e 2016 (Figura 37) (presente estudo).
Figura 36. Área de atuação da frota industrial que opera na modalidade de arrasto duplo ou
simples direcionado à captura de camarão-rosa no litoral norte do Brasil. À esquerda, ano de
2008, no centro, 2009, e à direita, 2010. Fonte: MPA (2010, 2012).

Figura 37. Intensidade de pesca do caramarão-rosa (Farfantepenaeus subtilis) camarão setebarbas (Xyphopenaeus kroyeri) e camarão-branco (Litopenaeus schmitti) com arrasto de fundo
(duplo ou simples) para os anos de 2014 a 2016. Fonte: presente estudo.

Os principais pesqueiros utilizados por esta frota são: Cabo Orange, Cascalho, Praia
Grande e Lixeira (Figura 38). De acordo com Martins (2011), há uma tendência de
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deslocamento gradual da frota pesqueira para locais de pesca mais ao norte com o avançar
dos meses.
Figura 38. Principais áreas de pesca da frota de arrasto de fundo direcionada à captura de camarãorosa no litoral norte do Brasil no período de 2000 a 2004. Fomte: Martins (2011).

A safra do camarão-rosa ocorre durante o período chuvoso local (janeiro a junho)
(Silva, 2004; Dias Neto, 2011) com maior abundância relativa nos meses de fevereiro a
abril (Martins, 2011). Segundo Bentes et al. (2012), os melhores rendimentos são obtidos
no extremo norte da área de pesca. Durante o período do defeso (15/10 a 15/02) (IN MMA
Nº 9, 14/09/2004), as embarcações desta frota podem receber autorização provisória para
operar na captura de espécies como a pescada-gó (Macrodon ancylodon), corvina
(Cynoscion spp.), sardinha (Anchoviella spp.) e outros peixes não controlados, em águas
mais rasas do que as exploradas durante a pesca do camarão-rosa (MPA, 2010; 2012). A
INI MPA/MMA N° 10/2011 estabelece que a pesca de espécies alternativas durante o
período de defeso da espécie-alvo, somente será permitida quando requerida pelo
interessado e autorizada pelo MPA ou quando prevista em regulamentação específica.

83

O principal conflito observado no âmbito desta modalidade de pesca refere-se à
sobreposição com a pesca artesanal de comunidades pesqueiras do Estado do Amapá.
Segundo a BP et al. (2015), pescadores das comunidades pesqueiras de Oiapoque,
Calçoene e Amapá relataram os conflitos existentes com a frota de arrasto de camarão,
principalmente no que tange à destruição dos apetrechos de pesca, captura predatória e
invasão das áreas do Parque Nacional do Cabo Orange, onde atualmente vigora um termo
de compromisso que regulamenta a realização da pesca artesanal no interior da unidade
pelos moradores deste município.
Martins et al. (2015) avaliando os dados da frota camaroneira da Foz do Amazonas
até o Cabo Orange observou que o número de arrastos de pesca em cada bloco se distribui
de forma regular e que os blocos com maior número de arrastos não necesssáriamente
coincidem com os blocos de maior CPUE (Figura 39A).
Figura 39. Número de arrastos por bloco de pesca (A) e distribuição espacial da CPUE com
destaque para os locais de pesca do camarão-rosa com maiores valores de CPUE (B). Fonte:
Martins et al. (2015).

Os mesmos autores identificaram quatro áreas com maior abundância de CPUE
(Figura 40B) cuja mediana da CPUE variou de 2 a 20 kg/h e parece estar associada à fonte
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de descarga fluvial. As maiores CPUE ocorreram em profundidades inferiores a 40 m
(Figura 40A). A maioria dos arrastos ocorreram nos locais com lama mosqueda (66,4%) e
as maiores mediadas de CPUE ocorreram nas faixas de lama pouco laminada (6,86 kg/h) e
lama e areia interestratificada (6,00 kg/h) (Figura 40B). As regiões com maior taxa de
sedimentação (> 5 cm/ano) coincidiram com os blocos de pesca onde a CPUE foi inferior
a 5 kg/h (Figura 40C) e os maiores CPUE ocorreram em locais com salinidades superir a
35 (Figura 40D).
Nas regiões mais próximas à Foz do Amazonas, na porção denominada topset, a
dinâmica de sedimentação e as correntes de fundo promovem um intenso retrabalhamento
do sedimento, o que impede a colonização desta porção da plataforma interna pela fauna
bentônica. Já na porção seguinte, denominada foreset, o menor aporte de sedimentos faz
com que essa faixa seja mais adequada à sobrevivência do camarão-rosa.
Figura 40. Distribuição espacial da CPUE (kg/h) em relação às características ambientais:
batimetria (A), estrutura sedimentar (B), taxa de sedimentação (C) e salinidade de fundo (D). Fonte:
Martins et al. (2015).
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A pesca industrial do camarão-rosa concentra-se sobre uma região de lama com
evidências de bioturbação que corresponde a uma região de acumulação sedimentar lenta,
onde os organismos bentônicos revolvem o leito submarino gerando o padrão chamado
mosqueado, formado por conchas de bivalves e galerias escavadas. O camarão vive nessa
faixa, e é um dos agentes de bioturbação (Figura 41).
Figura 41. Representação esquemática da Plataforma Continental do Amazonas, características
ambientais e distribuição do camarão rosa. Fonte: Martins et al. (2015).

De acordo com Silva et al. (2005 apud Martins et al., 2015) apesar da Pluma de
baixa salinidade do Amazonas se extender até 310 km de distância da costa cujo limite
varia sazonalmente, esta tem apenas um efeito superficial, com profundidade de até 7,3
metros. Assim, junto ao substrato, não há variações sazonais significativas da posição da
isolina de 36 e a transição entre águas fluviasis e oceânicas é marcada pela isóbata de 20
m (Lentz & Limeburner, 1995 apud Martins et al., 2015).
Assim que, dada a concentração da pesca industrial do camarão-rosa ocorrer na
faixa de lama mosqueada, é previsível que a sobreposição de fatores ambientais seja
determinante para a maior ocorrência do camarão nesta região “foreset”, entre 40 e 60 m
de profundidade, cujas características de morfologia do fundo, tipo de substrato (lama) taxa
de sedimaentação (< 1 cm/ano) e salinidade (>30) constituem o habita ideal para o
camarão-rosa.
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Martins (2011) mostrou que a CPUE se encontra associada às variáveis temperatura
da superfície do mar e concentração de clorofila-a, que por sua vez podem expressar uma
forte influência da descarga do rio Amazonas. Maiores valores de CPUE estiveram
associados a menores temperaturas e a maiores valores de concentração de clorofila-a, o
que ocorre no primeiro semestre, quando a vazão do rio Amazonas é maior.
Assim que há uma tendência dos barcos se deslocarem para locais de pesca mais ao
norte com o decorrer dos meses. A CPUE diminui ao longo do ano, acompanhando a
redução da descarga do rio Amazonas, podendo-se observar três períodos com diferentes
níveis de produção: fevereiro a abril, com maior abundância relativa do camarão-rosa, maio
a julho; e agosto a setembro, com menor abundância.
A área da “Lixeira” localiza-se na plataforma continental interna, na direção da
Ilha de Marajó, Pará, tendo como coordenadas as latitudes 0020'N e 4755'W e longitudes
0110'N e 4700'W, compreendendo uma área de aproximadamente 10.000 km2 (Figura
42). O fundo é composto de sedimentos fluviais provenientes do rio Pará, de
granulometria areia grossa, misturados a depósitos lamosos. Estes sedimentos ocorrem
entre as isóbatas de 10m e 30m depositados ao longo de canhões submarinos do paleoestuário do rio Pará (REMAC,1979).
Figura 42. Mapa com a localização da área da Lixeira. Fonte: Cutrim et al. (2001)
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A área da Lixeira é fortemente influenciada pelo sistema de dispersão de
sedimentos do rio Amazonas, cuja descarga máxima ocorre entre os meses de
maio e junho, quando atinge 240.000m3/s, decrescendo nos meses de outubro e
novembro, quando alcança 110.000m3/s (Nittrouer et al.,1990).
Objetivando identificar e caracterizar os recursos pesqueiros da área da “Lixeira”,
bem como, quantificar a composição das capturas, a partir de dados obtidos em pescarias
experimentais de arrasto, durante cruzeiros de prospecção, Cutrim et al. (2001) analisaram
dados oriundos de arrastos realizados pelo Navio de Pesquisa “Almirante Paulo Moreira”,
no período de 1996 a 1998, nos locais de pesca onde atua a frota camaroneira. Eles
analisaram dados de 17 arrastos, com duração variando de 30 minutos a 6 horas, entre as
isóbatas 30 m a 74 m. Os apetrechos de pesca utilizados nas pescarias direcionadas para
crustáceos foram redes de arrasto de fundo para camarão com características e dimensões
semelhantes àquelas utilizadas pela frota comercial.
Do total de 10.057 indivíduos de crustáceos capturados, foi realizada biometria em
3.076 indivíduos (camarões, caranguejos, siris e estomatópodas). Os crustáceos estão
agrupados em 13 famílias e 23 espécies, sendo o mais abundante o camarão-rosa
Farfantepenaeus subtilis compondo 47,18% da captura de crustáceos e 23,40% da captura
total de recursos pesqueiros. Deste total 79% foram classificados como camarões
pequenos, 19% médios e 2% grandes, segundo classificação industrial de Vieira (1997).
Cutrim et al. (2001) identificaram 110 espécies na área da “Lixeira”, constituídas
por 79% de peixes e 21% de crustáceos. E os autores sugerem que esta diferença se deve,
sobretudo, à área em estudo representar uma zona de alimentação, que agrupa vários níveis
tróficos, conferindo assim uma alta diversidade à área da “Lixeira”.
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Os autores concluem que a “Lixeira” possui uma fauna bastante diversificada,
sendo o camarão-rosa o mais importante recurso pesqueiro explorado economicamente. A
grande quantidade de indivíduos jovens, tanto de camarões como de peixes, ratifica a área
como criadouro natural e de desenvolvimento desses grupos. Os resultados apresentados
reforçam a necessidade de proteção da área da “Lixeira”, o que contribuirá para manter o
equilíbrio dos estoques e garantir a Sustentabilidade econômica dos recursos pesqueiros.
No presente estudo identificados 11 pesqueiros que ocorrem dentro da área da
Lixeira: Pesqueiro 15, Serra Pelada, Cotovelo, Salvação, Pedreira dentro, Curuzu,
Macarrão, Banco do piau, Lixeira dentro, Banco do 1 grau, Papagaio (Figura 43).
Figura 43. Localização dos pesqueiros que ocorrem dentro da área da Lixeira.

As médias de tamanho (Lt) dos pesqueiros foram testadas e encontradas diferenças
significativas entre eles (Tabela 10, Figura 44).
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Tabela 10. Número de indivíduos (N) e média do tamanho dos indivíduos (Ltm) por por
pesqueiro localizado dentro da átrea da Lixeira.
Pesqueiros
Banco do 1 grau
Banco do piau
Cotovelo
Curuzu
LixeiraDentro
Macarrão
Papagaio
PedreiraDentro
Pesqueiro 15
Salvação
Serra Pelada
Total

Ltm
12,26
13,27
13,46
12,42
11,45
12,04
11,34
11,61
12,80
13,14
13,08
11,81

N
158
250
1032
283
8642
1026
6636
15234
316
1203
3834
38.614

Figura 44. Análise da Anova para os pesqueiros dentro da área da Lixeira.

Foram encontradas diferenças significativas no tamanho médio dos indivíduos
entre os pesqueiros agrupados, mostrando que a lixeira possui o menor tamanho médio de
camarões capturados, e o cabo Orange a maior média de comprimento (Tabela 11; Figura
45). O resultado pode estar associado a uma anova desbalanceada e com grande número de
indivíduos nas amostras.
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Tabela 11. Pesqueiros agrupados; N= número de indivíduos por pesqueiro agrupado; Ltm=
média de comprimento por pesqueiro agrupado.
Pesqueiros
Lixeira
Rancho
Praia Grande
Cascalho
Cabo Orange
Total Geral

N
38.614
46.279
22.541
37.588
8.525
153.547

Ltm
11,81
12,32
13,35
13,71
13,90
12,77

Figura 45. Média de comprimento dos indivíduos por pesqueiro agrupado.

Assim que as análises atuais reforçam os achados de Cutrim et al. (2001) da
existência de juvenis de camarão-rosa na área da lixeria, tratando-se, portanto, de
importante área de recrutamento.
ii) Modalidade de arrasto de parelha
Atualmente a pesca de arrasto direcionada à piramutaba é proibida na região
estuarina da foz dos rios Amazonas e Pará, na área compreendida entre a linha de costa e a
linha imaginária que passa pelo paralelo de N 00° 05’ e meridiano de W 48° 00’ (IN MMA
N°6, de 07/06/04) (Figura 46).
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Figura 46. Área proibida para a pesca de arrasto direcionada à piramutaba, de acordo com a
Instrução Normativa n° 6/2004. Fonte: Sousa (2007).

De acordo com dados do PREPS para os anos de 2008 a 2010, a frota operou na foz
do rio Amazonas, entre os Estados do Pará e Amapá (Figura 47) (MPA, 2010; 2012).
Jimenez (2011) identificou uma área de atuação similar, no período de janeiro a dezembro
de 2009, compreendendo a área limitada pelas latitudes N 00° 03,7' e N 01° 40,7' e
longitudes W 48° 5,7' e W 49° 54,4' (Figura 48). E o presente estudo corrobora a atuação
da frota na mesma área (Figura 49).
Figura 47. Área de atuação da frota industrial de arrasto de fundo de parelha para a captura de
piramutaba no litoral norte do Brasil. A: 2008; B: 2009; C: 2010. Fonte: MPA (2010; 2012).

A

B

C
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Figura 48. Área de atuação da frota industrial direcionada à captura de piramutaba no período
de janeiro a dezembro de 2009. Fonte: Jimenez (2011).

Figura 49. Intensidade de pesca da piramutaba (Brachyplatystoma vailantii) com arrasto de
fundo (parelha ou trilheira) entre 2014 e 2016. Fonte: presente estudo.

Segundo Sousa (2007), as áreas de captura da piramutaba se estendem por
aproximadamente 150 km da costa e em profundidades de 3 a 20 m, sendo que o
esforço concentra-se em profundidades inferiores a 10 m. Os pesqueiros identificados
pela referida autora foram: Canais da Bóia, do Curuá, do Norte, das Flexas, do
Machadinho, Banco de Santa Rosa e Pacoval (Figura 50).

93

Figura 50. Áreas de pesca da frota industrial de arrasto de fundo direcionada à captura de
piramutaba no litoral norte do Brasil. Fonte: Sousa (2007).

Segundo Jimenez (2011), a captura da piramutaba ocorre durante todo o período
em que a pesca é permitida, embora a safra seja observada no período chuvoso local
(janeiro a junho). O período de defeso da piramutaba ocorre anualmente de 15/09/a 15/11
(INI MPA/MMA n° 11/2011); nesta ocasião observa-se uma mudança da área de operação
para regiões mais afastadas da costa e de forma menos concentrada, fato que ocorre em
virtude da autorização provisória para a captura de outros peixes. O esforço de pesca
também se reduz neste período, quando algumas embarcações permanecem no porto para
manutenção ou em virtude do número reduzido de autorizações provisórias concedidas
(MPA, 2010).
O principal conflito observado no âmbito desta modalidade de pesca refere-se à
realização de arrastos na área legalmente proibida e à sobreposição com pesca artesanal
de comunidades pesqueiras do Estado Pará e do Amapá. Ressalta-se que durante a atividade
de levantamento de dados primários sobre a pesca artesanal, pescadores das comunidades
de Sucuriju, Araquiçaua e Paratur, no Estado do Amapá, relataram os conflitos existentes
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com a frota de arrasto de piramutaba, principalmente no que tange à destruição dos
apetrechos de pesca, captura predatória e descarte de indivíduos de pequeno porte.
Segundo Klautau (2012), aproximadamente 33% dos arrastos realizados no período
de 2002 a 2008 ocorreram na área proibida pela legislação (Figura 51). Resultados
semelhantes foram encontrados por Sousa (2007), para o período de 2001 a 2003 (Figura
52) e Zagaglia et al. (2009), para os anos de 2007 a 2008. Em 2008, foram aplicadas as
primeiras sanções administrativas em virtude de descumprimentos da legislação ambiental,
constatados com base no PREPS (Zagaglia et al., 2009).
Figura 51. Atuação da frota pesqueira industrial direcionada à captura de piramutaba na área
legalmente proibida na foz do rio Amazonas no período de 2002 a 2008. Fonte: Klautau (2012).

Figura 52. Atuação frota pesqueira industrial direcionada à captura de piramutaba na área
legalmente proibida foz do rio Amazonas no período de 2002 a 2008. Fonte: Sousa (2007).
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iii) Modalidade de espinhel vertical e/ou covos
Atualmente a captura de pargo na área compreendida entre o limite norte do
Estado do Amapá até a divisa dos Estados de Alagoas e Sergipe é permitida somente a
partir da isóbata de 50 metros de profundidade e todas as embarcações permissionadas à
captura deste recurso são obrigadas a utilizar o equipamento de rastreamento por satélite
a bordo das embarcações, nos moldes do Programa Nacional de Rastreamento de
Embarcações Pesqueiras (PREPS) (INI MPA/MMA n° 01, de 27/11/2009).
A atividade de pesca é dispersa, porém com maior intensidade nas áreas
localizadas entre a foz do rio Amazonas e o litoral do Amapá, entre as latitudes N 1° 00’
e N 3° 00’ e longitudes W 46° 00’ e W 49° 00’ (Figura 53) (MPA, 2010). É importante
destacar que o PREPS monitora toda a frota permissionada, sem distinção entre as
pescarias artesanais e industriais.
Figura 53. Área de atuação da frota permissionada para a captura de pargo no litoral norte do
Brasil. À esquerda, ano de 2008, no centro, 2009, e à direita, 2010. Fonte: MPA (2010; 2012).

De acordo com dados do PREPS para os anos de 2014 a 2016, a frota operou na foz
do rio Amazonas, entre os Estados do Pará e Amapá (Figura 54).
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Figura 54. Intensidade de pesca do pargo (Lutjanus purpureus) com espinhel certical e covos
dunate 2014 e 2016. Fonte: presente estudo.

A safra da espécie-alvo (pargo) ocorre durante o período chuvoso local (janeiro a
junho) (Silva, 2004). A INI MPA/MMA n° 8/2012 estabeleceu a proibição da pesca de
pargo, anualmente, em águas jurisdicionais brasileiras e em alto mar, durante o período de
15/12 a 30/04. Segundo Fernandes et al. (2013), no período de defeso parte da frota
permissionada migra para a captura de recursos não controlados, como a serra
(Scomberomorus brasiliensis) e a cavala (Scomberomorus cavalla).
iv) Modalidade de rede de emalhe
A pesca de emalhe nos moldes industriais ocorre no município de Abaetetuba-PA
e de acordo com os pescadores a frota opera desde a foz do Rio Pará até a fronteira com a
Guiana Francesa, em profundidades de até 90 metros. Principal época de captura ocorre
nos meses de inverno, ou seja, entre janeiro e maio (BP et al., 2015). Ressalta-se que a área
de atuação desta frota é coincidente com a da frota artesanal, fato que gera conflitos entre
as duas atividades. A Figura x ilustra a área de atuação desta frota no litoral Norte e
Nordeste do Brasil.
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Analisando os dados do PREPs pode-se observar que a frota atuou da Foz do
Amazonas ao litoral do Amapá, em profundidades inferiores a 50 metros, sobre várias
espécies, sendo as principais: pescada-amarela e gurijuba (MPA/MMA, 2011). Outra
importante área de pesca está localizada entre as coordenadas 00°30’N e 00°30’S e
47°30’W e 48°00’W, voltada para a captura da pescada-gó, região também utilizada pelas
frotas de arrasto durante os períodos de defeso do camarão-rosa e da piramutaba (Figuras
55). A atividade de pesca, em termos de área de concentração do esforço foi similar nos
anos de 2008, 2009 e 2010, com uma maior concentração na costa do Estado do Amapá
(Figura 55) (MPA/MMA, 2011), assim como no período de 2014 a 2016 (Figura 56)
apresentado no presente estudo.
Figura 55. Densidade de pesca da frota de emalhe na Região Norte no anos de 2008, 2009 e
2010. Fonte: MPA (2010); MPA/MMA (2011).

Figura 56. Intensidade de pesca com rede de emalhe de fundo no período de 2014 a 2016.
Fonte: presente estudo.
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v) Modalidade de manzuá

De acordo com a IN IBAMA Nº138 de 2006, a pesca da lagosta vermelha e da
lagosta cabo verde é proibida de ser realizada até a distância de 4 milhas marítimas da
costa.
Em relação à sazonalidade, destaca-se que a pesca da lagosta não ocorre no
período que corresponde ao defeso, ou seja, entre 01/01 a 30/04, por determinação da
Portaria IBAMA Nº 137/1994.
De acordo com dados do PREPS para os anos de 2014 e 2016, a frota operou na foz
do rio Amazonas, entre os Estados do Pará e Amapá (Figura 57) (presente estudo).
Figura 57. Intensidade de pesca da lagosta verde (Panulirus laevicauda) e lagosta vermelha
(Panulirus argus) com covos para 2014 e 2016. Fonte: presente estudo.

4.2.8. Impactos da pesca industrial sobre a fauna acompanhante
Um ponto de discussão sobre a pesca de peixes diversos é o impacto sobre a fauna
acompanhangte. Silva et al. (2015) apontam para a alta representatividade de pescada-gó
(Macrodon ancylodon) corroborado por Castro et al. (2015). Apesar dessa atividade
99

ocorrer apenas em um curto período de tempo (15 de dezembro a 15 de fevereiro) coincide
exatamente com o período de desova de M. ancylodon que de acordo com Camargo & Isaac
(2005) ocorre de outubro a fevereiro.
A captura de espécies de Elasmobranchii (Dasyatis guttata e Carcharhinus spp.)
pela frota industrial de peixes diversos registradas nos estudos de Silva et al. (2015)
também é um fator preocupante. Essas espécies são consideradas de baixa resiliência, além
de serem ecologicamente vulneráveis por apresentarem um crescimento lento e maturação
tardia (K estrategista) e que são em grande parte, descartadas mortas ao mar.
Silva et al. (2014) também mostra que a frota opera fora da área designada pela
Instrução Normativa do MPA n° 13 de 18 de setembro de 2013 (Figura 58).
Figura 58. Mapa das áreas designadas para a pesca do diversos e pontos de arrasto da frota.
Fonte: Silva et al. (2014).

Freitas (2017) analisando 227 arrastos da frota de peixes diversos no período de
2013-2014 destaca a família Sciaenidae, o qual compuseram cerca de 72% da captura total.
Segundo Camargo-Zorro (1999), essa família de peixes depende das zonas estuarinas para
o seu desenvolvimento. A importância da família Scianidae é incontestável, e dentro dessa
família, se encontrou a pescada gó (Macrodon ancylodon), espécie que foi a mais produtiva
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dentro dessa pescaria, contribuindo com 64% do total dentre todas as espécies capturadas.
Esse resultado corrobora com Santana (1999), o qual informa que a pescada gó, é uma das
espécies de maior abundância e frequência nas pescarias da região estuarina na foz do rio
Amazonas. A pescada gó pode-se configurar como a principal espécie alvo dessa pescaria.
As capturas de camarão, dentro dessa pescaria, contemplaram a captura de uma única
família de camarões marinhos, os camarões da família Penaeidae, no qual foram
capturadas as seguintes espécies: camarão rosa (Farfantepenaeus subtilis), camarão sete
barbas (Xiphopenaeus kroyeri) e o camarão tigre ou camarão monodon (Penaeus
monodon), sendo esta última uma espécie exótica.
As pescarias de arrasto capturaram uma grande biomassa de peixes, porém nem
todas as espécies possuem importância e valor agregado, dentro desse contexto, a 77,4%
do total da biomassa capturada na pescaria em questão foi aproveitado, enquanto 22%
descartado. O percentual descartado nessa pescaria representa cerca de 30 t de pescado, os
quais possuem baixo valor econômico.
O termo “fishing down marine food webs” foi um termo em inglês criado por Pauly
et al. (1998) com objetivo de relatar possíveis declínios que estavam ocorrendo na pesca
marinha em diferentes regiões do mundo. Segundo os autores, são análises baseadas na
composição alimentar dos organismos. Os indivíduos que estão no topo da cadeia alimentar
(carnívoros) apresentam valores de níveis tróficos altos, no entanto, organismos que estão
na base da cadeia alimentar (herbívoros) irão apresentar o valor do nível trófico baixo.
Estes valores, que permitem a localização das espécies em determinado nível trófico, são
calculados a partir de uma média ponderada entre os itens encontrados nos estômagos
examinados e no tamanho da amostra.
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Conforme Ding et al. (2016) essa média deve ser utilizada como uma ferramenta
inicial para diagnosticar uma tendência, mas que outros indicadores ecológicos devem ser
levados em consideração para entender a dinâmica do ecossistema.
De acordo com Essington et al. (2006), um declínio na cadeia trófica pesqueira
associado a um aumento da captura de organismos de baixo nível trófico, é um indicativo
do aumento direto e indireto dos impactos sobre as espécies de alto nível trófico. Esses
impactos, em princípio, podem ser considerados sustentáveis no início da pesca, no entanto,
se a atividade crescer sem o determinado controle, pode ocasionar um colapso das unidades
populacionais de altos níveis tróficos.
Existem duas maneiras de explicar declínios na cadeia trófica marinha. Uma está
relacionada diretamente com a substituição de espécies de níveis tróficos superiores por
espécies de níveis tróficos inferiores. Um dos motivos para que isso ocorra é a extinção
econômica que possa estar ocorrendo com espécies de alto nível trófico. A outra maneira
está estritamente relacionada à inserção de espécies de baixos níveis tróficos nas pescarias
sem que haja a exclusão de indivíduos de alto nível trófico (Essington et al., 2006).
Esse termo é consonante entre os autores quanto à interpretação do declínio no nível
trófico pesqueiro relacionado aos diversos fatores como a sobrepesca, captura insustentável
e mudanças ecológicas que diminuem as densidades de organismos de alto nível trófico no
ambiente (Essington et al., 2006). Visto isso, é extremamente importante a realização de
análises periódicas de dados com a garantia de que estes são fidedignos ao ponto de retratar,
com uma margem segura de acurácia, as variações na estrutura trófica das comunidades
pesqueiras, daí a necessidade de dados de boa qualidade.
Diante disso, o presente estudo verificou que as pescarias na costa Norte brasileira
já denotam um ‘declínio na cadeia trófica pesqueira’ como descrito por Pauly et al. (1998),
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e assim alertar para um possível comprometimento dos estoques pesqueiros potencialmente
explotados nesta região.
Quais seriam os efeitos dessa mudança na dinâmica e estrutura da população de M.
ancylodon visada pelas pescarias industriais? Espírito Santo (2012) e Castro et al. (2015)
mostraram uma diminuição na produção desta espécie por meio de pescarias artesanais
com base em um importante porto de pesca no norte do Brasil e atribuiu essa tendência à
colheita das espécies no exterior, o que afeta as unidades populacionais que dependem
deste ambiente de crescimento e recrutamento. Esta situação provavelmente levará a um
cenário clássico de sobrepesca de recrutamento. O potencial efeito em cascata deste
processo só pode ser avaliado sistematicamente, uma vez que a complexidade, a
maturidade ecológica, o fluxo de energia e a diversidade funcional dos ecossistemas
estuarinos e costeiros em que essas pescarias operam são mais bem compreendidas.
Além disso, mesmo que este sistema pesqueiro seja considerado temporário,
ocorrendo apenas durante a estação fechada de camarão (15 de dezembro a 15 de
fevereiro), coincide exatamente com a estação de nascimento de M. ancylodon, que dura
de outubro a fevereiro (Camargo & Isaac, 2005). Diante disso, a adaptação do sistema
pesqueiro a novas espécies-alvo, como observado no presente estudo, revela os efeitos que
foram observados em várias pescarias comerciais em todo o mundo (Pauly et al., 1998;
Pauly et al., 2001 , Pauly et al., 2003), especialmente após uma diminuição dos estoques
das espécies-alvo originais, que pode não ser o caso de F. subtilis, a julgar pelo
investimento neste sistema pelo setor local, que aparentemente mudou pouco nos últimos
anos (Sindicato das Indústrias de Pesca dos Estados do Pará e Amapá - SINPESCA, 2015).
O novo sistema de pesca também pode ter um impacto importante em várias outras
espécies, em particular aquelas com pouca resistência ecológica, como os tubarões e as
raias, que, apesar de representar apenas 0,4% da captura total, incluem uma série de
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espécies ecologicamente vulneráveis, que são K-estrategistas típicos (crescimento lento,
maturidade tardia), e são principalmente descartados ao mar como capturas acessórias
mortas. A análise da composição das capturas acessórias revelou que continha muitas
espécies comerciais, mas com predominância de indivíduos de baixo tamanho, que são
descartados como captura secundária. A composição da espécie parece ter mudado ao
longo do tempo, com algumas espécies praticamente desapareceram da captura incidental,
sugerindo um declínio drástico nos estoques, especialmente no caso do Elasmobrachii.
4.3. A Pesca Artesanal
4.3.1. A Pesca Artesanal de Grande Escala
Corresponde àquelas pescarias artesanais que ocorrem em profundidades acima
maiores que de 40 m. As áreas de pesca sobre a plataforma interna se distribuem pelos
estados do Maranhão, Pará e Amapá (Figura 59) e são incluídos dois sistemas de produção
pesqueira, a pesca artesanal do pargo e a pesca da lagosta. Estes dois sistemas são
considerados como sendo artesanais de grande escala, uma situação intermediária entre a
pesca artesanal de pequena escala e a pesca industrial.
Figura 59. Delimitação da área de pesca da frota artesanal na plataforma continental do Norte do
Brasil. Fonte: Isaac et al. (2008)

a) Frota
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Na área de plataforma atuam algumas embarcações de pequeno porte (< 12 m) e,
principalmente, barcos de médio porte. Estas possuem mais do que 12 m, casaria e convés,
bem como urnas de até 12 t de capacidade e motorização de até 220 hp (Figura 60). Estas
embarcações podem levar sondas, GPS e rádios VHF. Tem autonomia para mais de 30 dias
de pesca. Podem usar também mecanismos para içar as artes de pesca, como bicicletas
elétricas e guinchos hidráulicos.
Figura 60. Barcos de médio porte que atuam na plataforma continental.

b)

Artes de pesca
Na pesca artesanal do pargo também são característicos a pesca de “de bordo” e a

de “caíques”. A primeira é a mais freqüentemente utilizada e consiste na localização do
banco de pesca através de uma ecossonda, após o que os pescadores dispostos nas bordas
dos barcos lançam suas linhas pargueiras (espinhéis verticais) com um número de anzóis
que varia de 12 (barcos de pequeno porte) a 17 (barcos de médio porte). Para o içamento
das linhas, utiliza-se um equipamento chamado “bicicleta” (Figura 61). No segundo tipo
de pesca de pargo, o “barco-mãe”, depois de localizar uma área propícia à pesca, lança ao
mar os caíques (pequenas canoas), cada um com um pescador, que lança as linhas
pargueiras no mar. Neste caso, o içamento das pargueiras é feito manualmente.
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Figura 61. Espinhel (a) e bicicleta (b) utilizados na captura do Pargo.

As capturas de lagosta são feitas com covos ou manzuás. É uma estrutura
cilíndrica ou cônica feita com varas finas de madeira ou de ferro, que permite a entrada,
mas não a saída do pescado. O tamanho da malha vai determinar se a armadilha é voltada
para a captura de peixes ou das lagostas (Isaac et al., 2005). São iscados e lançados no mar
com bóias marcadoras em uma área específica. As lagostas também podem ser capturadas
com redes de malha, as lagosteiras, que são colocadas à deriva em fundos consolidados,
geralmente com malha de 40 mm entre nós opostos (Isaac et al., 2005).
c)

Ambientes
A maior parte das pescarias sobre a plataforma ocorre em fundos duros ou

arenosos e pedregosos, muito distante da influência da drenagem costeira, portanto, onde
as águas são relativamente claras e pouco produtivas.
d) Espécies
Na captura de lagosta, são alvo três espécies: Panulirus argus vulgarmente
conhecida como Lagosta-comum ou vermelha, Panulirus laevicauda comumente chamada
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de lagosta Cabo-verde ou verde (Figura 62) e Scyllarides delfosi a Lagosta-sapateira ou
japonesa.
Figura 62. (A) Lagosta comum ou vermelha, Panulirus argus e (B) lagosta cabo-vere, Panulirus
laevicauda.

A

B

.
O pargo, alvo da pesca artesanal é Lutjanus purpureus (Figura 63), mas também
ocorre nas pescarias L. analis e L. synagris. Estas espécies são abundantes em
profundidades maiores do que 50 m, sob fundos consolidados.
Figura 63. Pargo comum, Lutjanus purpureus, alvo da pesca artesanal de larga escala.

a) Esforço de pesca
No Pará, entre os anos 1997 e 2003, foram desembarcadas, em média, mais de
5.000 t de pargo. O número de barcos foi limitado por portaria do IBAMA, em 194
embarcações para toda a área N e NE do Brasil.
Nas pescarias de pargo, as embarcações têm autonomia média de 10 dias. A
produção por viagem oscila em torno de 4 toneladas de pescado.
107

e)

Locais de desembarque
A frota artesanal de pesca de pargo e lagosta desembarca principalmente nas

cidades de Bragança e Augusto Correa, respectivamente. Os locais de desembarque destas
frotas possuem trapiches de concreto, geralmente particulares, com fábricas de gelo na
proximidade; alguns possuem água corrente e energia elétrica, para permitir os
desembarques noturnos. Geralmente o pescado é encaminhado ou para uma empresa de
beneficiamento, onde ocorre seleção, filetagem e outros processos dependendo do
mercado, ou são levados para um caminhão frigorífico, para serem comercializados em
outras cidades.
f)

Organização social
Os pescadores destes dois sistemas de pesca estão, em sua maioria, cadastrados

na colônia que os representa. Para a obtenção do óleo subsidiado pelo governo, é necessário
que todos os direitos legais dos pescadores, como carteira assinada e INSS, estejam em dia,
e por isso a maioria dos donos das embarcações e armadores formalizam seu negocio na
forma de pequenas empresas de pesca legalizadas. Poucos são os donos de barcos que não
seguem este padrão e pescam no regime de parcerias, mas característico da pesca artesanal
de menor escala.
g)

Conflitos
Os pescadores e empresários que capturam pargo entraram em crise, pela

normatização do tamanho mínimo de captura do pargo em 41 cm em 2004. Segundo os
empresários, este tamanho não condiz com a demanda do mercado, que busca um filé que
seja do tamanho do prato do consumidor, o que inviabiliza a pesca. Maiores tamanhos são
aceitos, mas a um preço menor. Quando esta norma entrou em vigor, o IBAMA fez
inúmeras apreensões e multou muitas empresas de pesca. Posteriormente, O IBAMA
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estabeleceu em 2005 o tamanho mínimo de 33 cm (IN IBAMA No.06/2005) e depois em
36 cm (IN IBAMA No. 80/2005) que permanece até os dias atuais.
Quanto à lagosta, os maiores conflitos se deram com o IBAMA em 2007 e 2008,
quando se proibiu o uso de redes de malha, denominadas “caçoeiras”, direcionando a pesca
apenas para o uso de covos através da IN IBAMA No. 138/2006. Nessa época a
produtividade das pescarias artesanais diminuiu, já que o número de covos que podiam ser
carregados à pescaria era proporcional ao tamanho dos barcos. Apesar dos esforços
governamentais da ex-SEAP/PR e IBAMA e do processo de implentação de grande parte
das propostas do Plano Nacionalk de Gestão da Lagosta (Dias Neto, 2008) com as
indenizações aos pescadores pela entrega das redes caçoeiras para serem incineradas,
atualmente ainda se utiliza essa rede proibida (Dias Neto, 2017).
4.3.2. A pesca artesanal costeira e litorânea
A atuação da frota artesanal na área costeira e litorânea compreende a região do
Nordeste paraense, incluindo todas as reentrâncias e estuários costeiros até as águas
costeiras a uma profundidade de aproximadamente 20 ou 30 m (Figura 64). As áreas de
pesca podem se estender, em alguns casos, até o litoral dos estados do Maranhão e do
Amapá.
Segundo Silva (2004), existem 17 sistemas de pesca artesanais na pesca artesanal
marinha do Pará, sendo que 15 deles, de atuação na região costeira ou estuarina do litoral
do Pará e cuja frota distribui-se nos diferentes municípios do nordeste paraense para
desembarcar (Tabela 12).
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Figura 64. Delimitação da área costeira de pesca da frota artesanal paraense. Fonte: Isaac et al.
(2008)

Tabela 12. Sistemas de produção pesqueira artesanais de atuação na área costeira e do
litoral, por municípios e ocorrência.
Sistemas de produção pesqueira
Pesca da pescada amarela
Pesca da gurijuba
Pesca da serra
Pesca de bandeirdo
Pesca de cavala e cioba
Pesca de caranguejo
Pesca de sardinha
Pesca com curral
Pesca artesanal do camarão
Pesca com tapagem
Pesca de molusco
Pesca c/ embarcações não motorizadas e redes no
estuário
Pesca com embarcações mororizadas e redes no
estuário
Psca artesanal em refiões estuarino-fluviais

Principais municípios de desembarque ou
atuação
Curuçá, Bragança, Vigia
Curuçá, Bragança
Bragança, São João de Pirabas, Vigia
Curuçá, Bragança, São João de Pirabas
São João de Pirabas
Soure, Vigia
Bragança
Bragança, quatipuru, São João de Pirabas, São
Caetano de Odivelas
Bragança, Curucá, Marapanim
Bragança, Marapanim, Curuçá
Marapanim, São João de Pirabas
Bragança, Curucá, Marapanim
Soure, Bragança, São Caetano de Odivelas
Soure, Marapanim, Vigia

Fonte: Isaac et al. (2008).

Dentro das pescarias costeiras existe um gradiente tecnológico que vai desde
capturas a mão, nas lamas dos manguezais, até barcos de maior tamanho, que podem passar
vários dias no mar e atuam tanto em locais mais profundos como em baias e enseadas. As
capturas possuem, além disso, um importante componente de variação sazonal seja na área
de exploração como na composição específica.
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a) Frota
Podem ser usadas desde pequenas montarias, movidas a remo e/ou vela, até
embarcações a motor com cerca de 12m de comprimento, com maior capacidade e poder
de pesca, assim como motores mais potentes (Figura 65).
Figura 65. Montarias, canoas a vela, canoas motorizadas e barcos de pequeno porte utilizados no
litoral paraense.

A classificação do IBAMA define seis tipos de embarcações encontrados no
litoral: montarias, canoas, canoas motorizadas, barcos de pequeno porte, barcos de médio
porte e barcos industriais. Destas apenas as primeiras quatro categorias atuam na pesca
costeira.
As montarias são movidas a remo, com casco de 3 a 7 m de comprimento, com
capacidade de transporte de pescados entre 100 kg e 800 kg. As canoas são movidas à vela
e/ou remo, sem convés ou com convés semi-fechado, com comprimentos entre 3,0 e 8,0 m
e de 100 kg a 1.500 kg de capacidade de carga.
As canoas motorizadas são embarcações movidas a motor ou motor e vela, com
ou sem convés, com ou sem casaria, comprimento menor que 8 metros e possuem de
250 kg a 3.000 kg de capacidade de transporte.
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Os barcos de pequeno porte são motorizados, com casco de madeira, convés
fechado ou semi-fechado, com ou sem casaria, comprimento entre 8 e 12 m capacidades
entre 500 kg e 10.000 kg.
b) Artes de pesca
Coletas manuais, sem qualquer instrumento, são comuns na captura de
caranguejos do mangue e moluscos, como ostras e mexilhões. Existe uma tradição de usos
de armadilhas fixas, como currais e fuzarcas, que são usadas na costa, nas desembocaduras
de rios ou enseadas, aproveitando o movimento das marés, para a captura de peixes
pequenos. Porém, a arte de pesca mais utilizada é a rede de emalhe simples; estas são
tecidas em náilon mono e multifilamento, que capturam preferencialmente Bagres e
Pescadas, dependendo da malha (Figura 66). Os espinhéis também são bastante usados para
a pesca de Bagre (Sciades herzbergii), bandeirado (Bagre bagre) e Gurijuba (Aspistor
parkeri), nas regiões mais costeiras.
c)

Ambientes
No litoral há uma grande quantidade de ambientes estuarinos, onde existem

condições de interfase entre rio e mar. São desembocaduras de rios, onde há entrada da
água salina do mar, durante as marés, com águas turvas e com grande quantidade de
sedimentos, condições estas que promovem o desenvolvimento de florestas de manguezal.
Muitas pescarias de pequena escala ocorrem nestes ambientes, como na porção mais fluvial
da calha do rio, onde predomina a água doce, como no estuário mesmo, onde há fundos
lodosos e águas salobras, incluindo os furos e canais de maré e até a barra do rio. Existem
também pescarias nas praias e enseadas a pouca profundidade, bem como as capturas
costeiras, fora da influência das águas dos rios, até cerca de 20 metros, em fundos de areia
e lama, que são mais comuns nessas profundidades.
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Figura 66. Curral e redes de emalhe, artes de pesca freqüentemente usadas na costa paraense.

d)

Espécies
As principais espécies de peixes exploradas por esta frota que atua junto à costa

são a pescada gó, tainha, pescada amarela, serra, gurijuba, corvina, cação, bagre e
bandeirado, além de uma diversidade de recursos, menos expressivos, porém sempre
presentes nos mercados como timbira (Oligoplites spp), peixe pedra (Genyatremus luteus)
e uritinga (Sciades proops). Recentemente, começou uma pequena exploração de sardinhas
(Engraulidae) para o comércio, sendo essas vendidas salgadas em espetos. Antigamente,
este recurso era consumido apenas pelos pescadores nos períodos de menor fartura de
pescados.
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Outros recursos explorados são os crustáceos como camarões e caranguejos e
moluscos bivalves, como ostras e mexilhões, todos dentro ou próximo das áreas de
manguezais, canais de maré, margens dos rios e praias.
e)

Esforço de pesca
Estima-se que existam mais de 10.000 pescadores artesanais no litoral do Pará e

que a maior parte destes esteja atuando em sistemas pesqueiros mais costeiros, com menos
tecnologia e menos poder de pesca. Esta proximidade da costa está relacionada à
incapacidade das embarcações de irem mais longe.
As modalidades costeiras de pescarias artesanais passam por um processo de
especialização e desenvolvimento tecnológico, inserindo alguns elementos para facilitar o
recolhimento das redes ou a preservação da carga.
No município de Bragança, Santo (2002) descreve o aumento em número e
tecnologia de frota artesanal. Isto foi resultado da entrada de novas embarcações, em
decorrência das facilidades dos financiamentos do governo, que permitiram a substituição
de canoas por canoas motorizadas e barcos de pequeno porte, mais modernos. Os impactos
deste crescimento não foram suficientemente avaliados ainda.
f)

Locais de desembarque
Na região costeira do Pará, o que define os locais de desembarque é a capacidade

de receber embarcações, desembarcar e escoar a produção, por vias de acesso terrestres e,
em raros casos, locais onde algum barco geleiro irá recolher a produção. Por isso,
destacam-se as sedes dos municípios, como portos, pois têm uma infra-estrutura adequada
para manter um fluxo de comercialização, havendo mercados, trapiches, feiras, fábricas de
gelo e fornecedores de insumos diversos.
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Apesar das grandes diferenças na altura da maré diária, nem todas as localidades
onde existem desembarques possuem um trapiche apropriado. Quando existem, não
possuem iluminação, água corrente ou outras facilidades.
Os insumos para a pesca como gelo e combustível são os fatores limitantes para a
execução desta atividade, principalmente nas pequenas comunidades, ficando os
pescadores dependentes dos atravessadores em troca da garantia da venda do peixe.
Em quase todos os municípios do litoral têm fabricas de gelo, porém, todas são
privadas, sendo o gelo considerado um produto relativamente caro. Em Bragança, há
diversas fábricas de gelo, gerando competição, o que diminui o impacto do gelo nos custos
totais das viagens de pesca.
g)

Organização social
Na região costeira, todos os municípios possuem colônias de pesca ou

representações destas. As colônias representam os pescadores nos seus direitos legais,
como aposentadoria e outros benefícios sociais. Existem também várias associações que
geralmente são formadas, buscando financiamentos bancários para a construção de
embarcações e/ou compra de petrechos de pesca. Essas associações geralmente funcionam
apenas nos períodos nos quais esses financiamentos podem ser solicitados, sendo que a
maioria se desconstitui na prática (não legalmente), logo depois. Em Bragança existe uma
associação que além de reunir pescadores em busca de financiamentos, também
comercializa pescado dos sócios e de outros, atuando como uma empresa atravessadora.
h)

Conflitos
Existem conflitos em diversas áreas da costa. As disputas por áreas para a

colocação de currais ou fuzarcas é um deles. As pessoas que ali colocam armadilhas
consideram-se donos da área, mesmo que a arte fixa esteja parcialmente destruída.
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Existem disputas entre pescadores de espinhéis e de rede, já que as linhas acabam
se enrolando e causando prejuízos para as redes.
A falta de segurança tem sido apontada pelos pescadores como um dos maiores
conflitos. Existem no mar muitos roubos de redes, principalmente nas pescarias costeiras,
quando as mesmas são longas e durante a noite.
O uso de venenos também tem sido motivo de discussões e denúncias entre os
pescadores mais artesanais que atuam nos igarapés, já que ocorre uma mortandade muito
grande e os igarapés ficam inabitados até a dissipação dos venenos.
4.3.2.1. A pesca de serra
Segundo Isaac et al. (2009), a pesca da serra no estado do Pará é caracterizada como
artesanal de pequena escala e atua na região costeira em regime de parceria. Mourão et al.
(2007) em Vigia, Isaac et al. (2005) em Augusto Corrêa (ambos no Pará) e Almeida et al.
(2006) no Maranhão registraram uma grande diversidade de embarcações, que variaram de
montarias de 3 a 7m até barcos de médio porte com 12 m de comprimento. A serra possui
elevada importância socioeconômica na costa norte do Brasil (Estados do Pará, Amapá e
Maranhão).
No Pará, este recurso ocupa a terceira posição em volume de desembarques,
contribuindo com 9% (7.793 t - média de1997 a 2007) da produção total. Entre 1995 e
1998 foi registrado um aumento na produção de 2.843 t para 12.255 t; mas nos anos
seguintes verificou-se um declínio nos desembarques, com um mínimo de 4.683 t em 2007
(IBAMA, 2011). A inexistência de legislação específica compromete a exploração
sustentável da espécie, já classificada como no limite máximo de exploração e com sinais
evidentes de declínio de captura (Souza et al., 2003).
O número total de barcos e pescadores envolvidos na pesca da serra na costa norte
do Brasil é desconhecido. Um recenseamento oficial dos barcos de pesca foi realizado em
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2005 (IBAMA, 2011), com um registro total de 16.678 unidades nos três estados da costa
norte do Brasil (Amapá, Pará e Maranhão), dos quais 5.136 (31%) trabalham com redes de
emalhe. No entanto, não está claro quantos desses barcos especificamente possuem a serra
como alvo.
No Pará, a maior parte da pesca da serra é realizada por embarcações de pequeno
porte, motorizadas, sem instrumentos para localização de cardumes, comunicação e auxilio
mecânico na despesca. Também atuam embarcações de porte médio providas com rádio e
navegador (GPS). As redes de pesca comumente denominadas de “serreiras” são
confeccionadas com fio de monofilamento e possuem tamanho de malha variando entre 40
e 60 mm, medidas entre nós adjacentes. O atributo autonomia de viagem é similar entre os
municípios, entretanto o tamanho da rede foi superior no município de Bragança (Tabela
13). As redes utilizadas por barcos de médio e pequeno porte têm no máximo 10.000 e
9.000 m respectivamente.
Tabela 13. Caracterização das embarcações entre 2003 e 2005 na pesca da serra nos
municípios de Augusto Corrêa, Bragança e São João de Pirabas, litoral nordeste do Pará.

Augutrso Corrêa
Bragança
São João do Pirabas

Autonomia
vaigns (dias)**

Tipo de Barco

Município

Tamanho da
rede (km)**

Tamanho
da malha
(mm) **

CAM

BPP

BMP

X (DP)

X (DP)

6,7

86,6

6,7

9,6 (3)

3,78 (1,53)

50 -60

0

89,3

10,7

10,6 (3,3)

5,10 (1,62)

50 - 60

8,3

91,7

0

3,59 (1,94)

3,59 (1,94)

40 - 60

CAM= canoa motorizada – até 7,99 m; BPP = barco de pequeno porte – 8 a 11,99 m; BMP= barco de médio
porte - > 12 m; ** = tipo de barco agrupado; DP = desvio padrão. Fonte: Mourão et al. (2014)

O período chuvoso (janeiro a junho) corresponde à safra da serra e à reprodução da
espécie, o que a torna mais vulnerável à captura. Neste período, a pesca se desenvolve perto
da costa dos estados do Pará e Maranhão, em profundidades de 20 a 55 m (Figura 66). Por
ser perto do ponto de desembarque, as viagens curtas têm menores custos variáveis (óleo,
gelo, etc.), otimizando os rendimentos. No período seco, de julho a setembro, ocorre a
entresafra da serra e o período de repouso reprodutivo. As capturas concentram-se na
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porção central do nordeste paraense, na região costeira da cidade de Salinas, a uma
profundidade entre 20 e 40 m. Na transição entre os períodos seco e chuvoso (outubro a
dezembro) as embarcações de médio porte deslocam-se para a costa do Amapá (pesqueiros
denominados 1º e 2º norte na Figura 66), com profundidade de até 50 m, em viagens que
duram em torno de três dias. Neste período, os pescadores afirmam capturar fêmeas ovadas.
Apesar de altos custos variáveis, as pescarias nestes pesqueiros são rentáveis, dada a
abundância do recurso nesta área e período de captura. Segundo os pescadores, esse padrão
de uso dos pesqueiros corresponde a um ciclo de deslocamento da serra (Figura 67), e
provavelmente refere-se a uma migração trófica dos cardumes, que acompanham o
deslocamento do grupo das sardinhas (famílias Clupeidae e Engraulidae) nessa área.
Em toda a área, a fauna acompanhante da pesca direcionada à captura de serra tem
como principais representantes a corvina Cynoscion microlepidotus, bandeirado Bagre
bagre, timbiro Oligoplites palometa, tainha Mugil curema, cavala Scomberomorus cavalla
e cações dos gêneros Carcharhinus e Sphyrna.
Figura 67. Dinâmica da frota da pesca de serra na costa norte do Brasil: 1) deslocamento da
região nordeste para norte durante os meses de janeiro a junho; 2) deslocamento na costa do Pará
durante os meses de julho a setembro; 3) deslocamento na costa do Amapá durante os meses de
outubro a dezembro e 4) retorno da frota para as regiões norte e nordeste durante os meses de
dezembro e janeiro. Fonte: Mourão et al. (2014).

118

Em 2004-2005 a produção média por viagem dos barcos pesqueiros da serra foi de
1.360 kg e 1.022 kg nos municípios de Augusto Corrêa e São João de Pirabas,
respectivamente. Em Bragança, embora os tamanhos de redes utilizadas fossem maiores, a
produção por viagem desembarcada foi a mais baixa, em média 900 kg de pescado por
viagem. As redes de pesca representam os maiores custos neste sistema. O custo de uma
rede “serreira” para cada município foi similar e estimado em R$ 1,6 o m² (DP = 0,7) para
Augusto Corrêa e R$ 1,7 o m² (DP = 0,4) para Bragança e São João de Pirabas.
A bordo das embarcações, o pescado é eviscerado e armazenado em urnas com gelo.
No desembarque é vendido geralmente a um atravessador, com valores médios entre R$
2,20 e R$ 2,70 o quilo, propiciando uma receita média bruta por viagem de até R$ 3.264,00.
No estado do Pará, a produção da serra é comercializada localmente e também
escoada por caminhões destinados aos Estados do Ceará e Pernambuco, num padrão similar
à frota do Maranhão (Soares et al., 2006; Almeida et al., 2007). A primeira comercialização
da serra ocorre diretamente com o atravessador, que pode ser o armador da embarcação ou
o patrão-armador.
Uma série de mudanças no sistema produtivo de Bragança foi observada ao longo
do estudo. O comprimento médio das redes aumentou significativamente mais de duas
vezes em 10 anos, assim como a capacidade de estocage.
No ano de 2000, a frota de Bragança visitava pesqueiros apenas em frente ao local
de desembarque, no próprio estado. A partir de 2006 começou a procura por pesqueiros no
Maranhão, onde foi registrado o maior desembarque em 2008. Neste mesmo ano se
intensificou a pesca ao largo de Amapá, e dois anos depois, em 2010, este local respondeu
pela quase totalidade dos desembarques (Figura 68).
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Figura 68. Frequência de uso dos pesqueiros nos estados do Amapá, Pará e Maranhão pela frota
direcionada à serra. Fonte: Mourão et al. (2014).

Ao longo do tempo, houve incentivos financeiros para a aquisição de embarcações
e artes de pesca na região norte do Brasil. A maior parte dos recursos provieram do Fundo
Institucional do Norte (FNO) em nível estadual. Especificamente no município de
Bragança, entre 1995 e 2006, foram financiadas 159 embarcações. Os barcos financiados
são de pequeno porte (entre 8 e 9 m) e o valor da operação financeira oscilou entre R$
9.850 e R$ 18.423, dependendo da inclusão ou não dos petrechos de pesca. Estes
financiamentos foram, na prática, a fundo perdido, já que o percentual de inadimplência
foi de 90 a 100% (FNO/BASA). Mourão et al. (2014) relata que de acordo com os
pescadores, a receita líquida advinda da pescaria realizada com estas embarcações não era
suficiente para garantir o pagamento das 46 mensalidades dos financiamentos, com
parcelas de R$ 450 em média. A baixa rentabilidade foi atribuída, pelos armadores, às
baixas potências dos motores, reduzido tamanho das redes, capital de giro insuficiente para
a primeira pescaria e falta de equipamentos de localização de cardumes e apoio à
navegação.
O declínio da abundância da serra nos últimos anos foi exaustivamente citado pelos
pescadores e também observado nos registros de desembarques (IBAMA 2011). Os
pescadores atribuem esta situação ao maior poder e esforço de pesca, ocasionado
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principalmente pelas embarcações de outros estados do Brasil que detêm equipamentos
acústicos de localização de cardumes. Esta percepção foi confirmada por Lucena-Frédou
& Asano-Filho (2006) e Nóbrega et al (2009) e também é consistente com o observado no
município de Bragança, onde houve um grande aumento do tamanho médio das redes e a
capacidade de estocagem nos últimos 10 anos. A distribuição das viagens de pesca da frota
serreira de Bragança, por pesqueiro, indica uma evolução da localização dos pesqueiros de
áreas próximas aos portos, em 2000, para o estado do Maranhão, primeiro, e finalmente
para o Estado do Amapá. Esta alternativa só se mostrou viável para as embarcações
maiores, já que para as de pequeno porte os custos operacionais de pescar no litoral do
Amapá consomem 72% da receita das viagens, enquanto que as realizadas no Pará e
Maranhão representaram apenas 20-26% (Espírito-Santo, 2012).
A política de estímulo através de liberação de financiamentos como os do Banco da
Amazônia (FNO-BASA) para a aquisição de embarcações sem considerar os efeitos sobre
a sustentabilidade biológica e econômica foi negativa e resultou numa queda importante da
produção total associada a um percentual de inadimplência de 90% a 100%, principalmente
para as embarcações de pequeno porte (Mourão et al., 2009). A queda na produção é um
alerta importante de que a fase de políticas de estimulo deve dar lugar a uma de medidas
de ordenamento que evitem as consequências sociais e econômicas do colapso da pescaria.
O aumento do esforço teve influência no estoque, já que o tamanho de primeira maturação,
tamanho médio e captura total de S. brasiliensis vêm diminuindo ao longo do tempo, desde
o início da captura comercial da espécie (Lessa et al., 2011).
Algumas recomendações podem ser tecidas considerando a atual situação da
pescaria: (a) suspensão da emissão de novas permissões de pesca de emalhe; (b)
implantação de uma área de exclusão da pesca, com desenho elaborado de forma a não
acarretar o aumento do esforço em áreas adjacentes; (c) o estabelecimento de um
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comprimento da rede de, no máximo, 7.000 e de 5.000 m para embarcações de médio e
pequeno porte, compatível com os valores médios das redes atuais; (d) o estabelecimento
de um tamanho mínimo das malhas de 50 ou 60 mm (medidas entre nós adjacentes) para a
captura da serra, que é predominantemente de adultos (Souza et al., 2003).
4.3.2.2. A Pesca de Emalhe
a) Frota costeira de pequeno porte (até 10 AB) - Modalidade (#1) - A frota de pequeno
porte utiliza as seguintes redes de emalhe de deriva: pescadeira: utilizada na captura da
pescada amarela (Cynoscion acoupa) e gurijuba (Arius parkeri); serreia: para a captura de
serra (Scomberomorus brasiliensis); gozeira, para a pesca de pescada gó (Macrodon
ancylodon); tainheira, para a captura de mugilídeos de maior porte (Mugil spp); e caiqueira,
para a captura de juvenis da família Mugilidae. São utilizadas, ainda, as redes de emalhe
para tubarões (várias espécies); a douradeira, para a captura de dourada (Brachyplatystoma
rouseauxii) e piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), bem como, as redes fixas,
regionalmente chamadas de zangaria e tapagem. O tamanho das redes varia com o tamanho
do barco e com a área de pesca.
b) Frota costeira de fundo de pequeno porte (entre 10 e 20 AB) - Modalidade (#2) Essa modalidade utiliza as mesmas redes de emalhe de deriva, anteriormente apresentadas,
ou seja: pescadeira, utilizada preferencialmente para a captura de pescada amarela
(Cynoscion acoupa) e gurijuba (Arius parkeri); a serreira, para a captura de serra
(Scomberomorus brasiliensis); a gozeira, utilizada para a pesca de pescada gó (Macrodon
ancylodon); a tainheira utilizada para a captura de mugilideos de maior porte (Mugil spp);
e a caiqueira utilizada para a captura de juvenis de espécies da família Mugilidae. São
utilizadas, ainda, as redes de emalhe para tubarões (várias espécies); a douradeira, para a
captura de dourada (Brachyplatystoma rouseauxii) e piramutaba (Brachyplatystoma
vaillantii), bem como, as redes fixas, regionalmente chamadas de zangaria e tapagem.
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De acordo ao censo da frota pesqueira da costa norte (CEPNOR, 2006) há cerca de
7.805 embarcações, sendo 7.434 no Pará e 371 no Amapá. Do total de barcos do Pará,
3.108 (42%) pescavam com redes de emalhe e no caso do Amapá, 181 barcos (49%)
também utilizavam o emalhe nas pescarias. Quanto ao sistema de propulsão, no Pará, 57%
das embarcações são motorizadas, e, no Amapá, 93% dos barcos, também utilizam o motor
como sistema de propulsão. São seis categorias de barcos existentes: montaria (MON),
canoa (CAN), canoa Motorizada (CAM), barco de pequeno porte (BPP) e barco de médio
porte (BMP) (Figura 69).

Figura 69. Tipos de embarcações pesqueiras artesanais encontradas no estado do Pará. Fonte:
Isaac et al. (2011)
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Segundo MPA/MMA (2011) o tamanho médio das redes de emalhe aumentam de
acordo com o comprimento dos barcos, sendo que as redes de maiores tamanhos médios
são as serreira e a gozeira (Tabela 14).
Tabela 14. Tamanho médio (m) das redes de emalhe utilizadas pelas diferentes tipologias
de embarcações no município de Bragança (PA).
Arte de pesca

MON

CAN

CAM

BPP

BMP

Malhaderia

-

668

739

1.295

2.700

Serreia

-

-

4.007

3.416

6.908

Gozeira

385

318

1.917

877

6.000

Tainheira

370

151

646

229

Caiqueira

400

595

923

1.084

Fonte: Relatório parcial de atividades da pesquisa sobre Captura, beneficiamento e cadeia produtiva da frota de emalhe
na região norte do Brasil. (Edital M CT/CNPq/CT- Agronegócio/MPA nº 036/2009 - Processo: 559758/2009 – 0).

Segundo MPA/MMA (2011) nas pescarias de emalhe da região norte com as redes
anteriormente descritas são capturadas uma grande quantidade de espécies como fauna
acompanhante, entretanto, algumas espécies são o alvo principal de cada tipo de rede
(chegando, inclusive, a dar nome ao petrecho). Essas espécies são o alvo principal por
algumas características específicas, entre elas destacam-se: maior disponibilidade –
biomassa e alcançar melhores preços no mercado nacional.
A seguir, são apresentados os históricos de produção dessas principais espécies
alvo, as avaliações das capturas máximas sustentáveis – CMS, a situação dos estoques, as
faunas acompanhantes das pescarias, e os períodos de safra.
Pescada amarela (Cynoscion acoupa):
O histórico da produção da pescada amarela, no período de 1997 a 2007, é
apresentado na Figura 70, onde se observa que as maiores produções ocorreram em 2000,
2002 e 2003, ficando acima de 20.000 t/ano. Entre 2004 e 2006 ocorreram decréscimos,
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chegando a menos de 15.000 t, apresentando uma pequena recuperação no último ano da
série.
Estudos sobre avaliação de estoques apontam uma captura máxima sustentável –
CMS para a pescada amarela de 18.000 t/ano, a qual, se comparada com a evolução
histórica das produções anteriormente analisadas, permitem concluir que já foi ultrapassada
e nos últimos anos, mesmo com o incremento do esforço (número de barcos e tamanho das
redes), apresenta tendência de declínio (MPA/MMA, 2011).

Figura 70. Produção (t) anual de pescada amarela na região norte, no período de 1997 a 2007.
Fonte: MPA/MMA (2011).

Gurijuba (Sciades parkeri):
O comportamento da produção total da gurijuba, no período de 1997 a 2007, mostra
que as maiores produções ocorreram em 2000 e 2001, quando foram um pouco superiores
a 12.000 t, declinando significativamente nos anos seguintes, chegando a atingir a menor
produção da série, em 2006 (menos de 4.000 t), ocorrendo pequena recuperação em 2007
(Figura 71).

125

Figura 71. Produção (t) anual da gurijuba na região norte, no período de 1997 a 2007. Fonte:
MPA/MMA (2011)

A avaliação de estoques para a espécie estimou uma CMS de 9.355,23 t/ano. Esse
resultado quando comparado com a evolução histórica da produção possibilita inferir que
o recurso, possivelmente, encontra-se em sobrepesca. Essa hipótese torna-se mais
preocupante quando é associada às características biológicas e de ciclo de vida da espécie,
tais como: baixa fecundidade, longevidade e proteção da prole (MPA/MMA, 2011).
Serra (Scomberomorus brasiliensis):
A série histórica de produção da serra na região norte, no período de 1997 a 2007 é
apresentada na Figura 72, onde mostra que a maior produção ocorreu em 1998 (superior a
12.000 t), apresentando uma tendência de declínio, com pequenas flutuações, nos anos
seguintes. A menor produção do período ocorreu em 2007, quando foi inferior a 6.000 t,
portanto menos de 50 % da maior produção.
Figura 72. Produção (t) anual da serra na região norte, no período de 1997 a 2007. Fonte:
MPA/MMA (2011)
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A CMS para da serra na região norte foi estimada em 10.620 t/ano, o que evidencia
que o recurso já foi explotado acima da sua capacidade de suporte da área e, mesmo com
o incremento do esforço de pesca, passou a apresentar declínios de produção.
Estudos do CEPNOR constataram uma fauna acompanhante composta de várias
espécies capturadas com a rede de emalhe denominada de serreira, conforme relacionadas
da Tabela 15 (MPA/MMA, 2011).
Tabela15. Relação da fauna acompanhante (nomes vulgares e científicos) capturada com
a rede de emalhe tipo serreira na região norte.
Nome Vulgar
Uritinga
Timbira
Tainha
Pirapema
Piramutaba
Pescada branca
Pescada amarela
Peixe-galo
Mero
Guaiuba
Gó
Enchova
Dourada
Corvina
Cioba
Cavala
Garajuba
Canguira
Cangatá
Cação
Bonito
Bijupirá

Nome Científico
Arius proops
Oligoplistes palometa
Mugil incilis
Targon atlanticus
Brachyplatystoma vaillantii
Plagioscion squamosisimus
Cynoscion acoupa
Selene vomer
Epineophelus itajara
Ocyurus crhysurus
Macrodon ancylodon
Pomatomus saltatrix
Pseudoplatystoma flavicans
Micropogonias furnieri
Lutjanus synagris
Scomberomorus cavalla
Caranx crisus
Arius phrygiatus
Arius quadriscutis
Carcharchinus sp
Euthynnus alletteratus
Rachycentrum canudus

Fonte: CEPNOR.

Pescada gó (Macrodon ancylodon):
O comportamento da produção de pescada gó capturada pela pesca de emalhe na
região norte é apresentado na Figura 73. No período, a maior produção acorreu em 1999,
próximo a 7.000 t. Apresentou significativa queda no ano 2000 e ocorreram pequenas

127

flutuações, nos anos seguintes. Em 2005 e 2006 verificaram-se recuperações, entretanto,
voltou a decrescer em 2007, quando a produção ficou em torno de 4.000 t.
A CMS para a pescada gó na região norte foi calculada em 5.291 t/ano. Esse dado,
quando confrontado com a série histórica anteriormente abordada, aponta para uma
situação similar as das demais espécies já analisadas e relacionada a uma possível
sobrepesca.
Figura 73. Produção (t) anual de pescada gó na região norte, no período de 1997 a 2007.
Fonte: MPA/MMA (2011).

A fauna acompanhante capturada pela rede de emalhe do tipo gozeira é, também,
elevada, conforme apresentada (nomes vulgares e científicos) na Tabela 16.
Tabela 16. Relação da fauna acompanhante (nomes vulgares e científicos) capturada com
a rede de emalhe tipo gozeira na região norte.
Nome Vulgar

Nome Científico

Uritinga
Timbira
Tainha
Serra

Arius proops
Oligoplistes palometa
Mugil incilis
Scomberomorus brasiliensis

Sarda
Sajuba
Pescada branca
Pescada amarela
Pargo
Pampo
Mero
Enchova

Pellona castelnaeana
Plagioscion squamosisimus
Cynoscion acoupa
Lutjanus purpureus
Trachinotus spp.
Epinephelus itajara
Pomatomus saltatrix
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Corvina
Cioba
Cavala
Camorim
Camarão
Caica (peixes pequenos)
Bandeirado
Bagre
Arraia

Micropogonias furnieri
Lutjanus synagris
Scomberomorus cavalla
Centropomus spp
Macrobrachium amazonicum
Várias espécies
Bagre bagre
Arius couma
Dasyatis guttata

Fonte: CEPNOR.

A Tabela 17 aponta os períodos de safra para as principais espécies capturadas
pela rede de emalhe na região norte. Os dados evidenciam que as pescarias de pequeno e
médio porte da costa norte se apresentam como bastante oportunistas, que aproveitam a
dinâmica de ocorrência sazonal de cada espécie, mudando as suas formas de produção de
acordo com as variações espaço-temporais dessa biocenose (MPA/MMA, 2011).
Tabela 17. Meses de safra das principais espécies e respectivas artes de pesca.
Espécie

Artes de pesca

Cangatá

Gozeira/Serreira

Uritinga

Serreia/Tainheira

Pescada gó

Gozeira/Tainheira

Bagre

Tainheira/Malhadeira

Pratiqueira

Caiquira/Tainheira

Tainha

Caiquira/Tainheira

Serra

Serreira

Pescada amarela

Malhadeira

Corvina

Gozeira/Serreira

Bandeirado

Gozeira/Serreira

Peixe-pedra

Gozeira/Serreira

Caicá

Caiquira/Tainheira

Enchova

Serreira

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Fonte: Relatório parcial de atividades da pesquisa sobre Captura, beneficiamento e cadeia produtiva da frota
de emalhe na região norte do Brasil. Edital MCT/CNPq/CT- Agronegócio/MPA nº 036/2009 Processo:
559758/2009 – 0).
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Como nas demais regiões, os principais recursos utilizados pelas pescarias de
emalhe no Norte, conforme abordado anteriormente, também estão ou plenamente
explotados ou em situação de sobrepesca. Esses fatos têm motivado o incremento do
tamanho das redes, na tentativa de compensar a queda de produtividade das pescarias
desses principais recursos.
Na região ainda ocorre uma significativa pesca de tubarões e, em função das
características desses recursos, recomenda-se atenção especial.
A costa da região norte contempla, também, importantes áreas de vulnerabilidade
para os golfinhos, em decorrência da interação com a pesca, razões pelas quais, inclusive,
foi uma das motivadoras da assinatura da Portaria IBAMA n° 166/2007. Em função dessa
constatação, se recomenda a definição urgente de áreas de exclusão para a pesca
(MPA/MMA, 2011), conforme apresentadas na Figura 74 (área 1).
Figura 74. Áreas sugeridas para exclusão da pesca de emalhe na costa da região norte com o
objetivo de minimizar as capturas de mamíferos aquáticos. Fonte: MPA/MMA (2011).
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As tartarugas marinhas apresentam, também, interação com a pesca de emalhe da
região e uma discussão aprofundada deve ser promovida para eliminar ou minimizar, ao
máximo, esse grave problema para a conservação dos quelônios marinhos.

4.4. Caracterização do Esforço da Pesca Artesanal
4.4.1. Número de Pescadores
Segundo dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) do MPA, até
2010 a região Norte do Brasil possuía 330.749 registros de pescadores profissionais ativos
(38,8% do Brasil). Somando os pescadores do Pará (223.501) e Amapá (13.619), se chega
a um número de 237.120 pescadores, o que representa cerca de 71,7% dos pescadores da
região norte e cerca de 27,8% dos pescadore do Brasil (MPA, 2010). Embora não seja
possível se estimar o número de pescadores que atuam na área de estudo, segundo Glaser
(2005), 68% de cerca de 2 milhões de moradores da região bragantina dependem da renda
obtida por comercialização de produtos do mangue, principalmente peixes e crustáceos, o
que dá uma exata dimensão da importância social e conômica do extrativismo de recursos
naturais deste ecossistema para os moradores da região. Dados de 2014 para o Amapá
apontam 15.094 pescadores (Ruffino, 2017).
O Estado do Pará apresentou também o maior número de pescadoras mulheres do
país, num total de 95.181 profissionais. Em 2010, o Pará apresentou 57% de homens
pescadores e 44% de mulheres pescadoras, uma situação bastante equitativa entre os sexos
(MPA, 2010). Outra característica interessante é que o Estado do Pará é o estado que possui
a maior proporção de pescadores com idade menor de 40 anos de todo o Brasil, com
136.567, representando 61,1% do total de profissionais do estado. Contudo, estes dados
devem ser tomados com cautela, pois o registro de pescador profissional classifica os
cidadãos para o recebimento do seguro desemprego durante o defeso e garante a
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aposentadoria por tempo de serviço após a idade regulamentar, o que induz ao
cadastramento de pessoas que não necessariamente exercem a profissão da pesca, para a
obtenção desses benefícios.
4.4.2. Frota Pesqueira Artesanal
As informações sobre a frota pesqueira artesanal que captura ou transporta pescado
no litoral do Estado do Pará são do ano de 2005, que reporta 7.434 embarcações
cadastradas. Destes, 23,2% são montarias, 18,5% canoas, 17% canoas motorizadas, 38,3%
barcos motorizados (Barco de pequeno porte – BPP, de 8 a 12 m de comprimento, e Barco
de médio porte – BMP, de 12 a 18 m) e 3,1% são barcos industriais, que atuam
principalmente na pesca do camarão, piramutaba e pargo (Tabela 18). Dentre os municípios
do litoral paraense, Vigia, Belém e Bragança são os que possuem o maior número de
embarcações (SEAP/IBAMA/PROZEE, 2004)

Tabela 18. Frota pesqueira marinha do estado do Pará por município.
Município

Canoa
motorizada

Barco
motor

Barco
industrial

Montaria

Canoa

134

107

86

284

0

611

8,22

69

15

170

517

200

971

13,06

Bragança

44

83

127

540

0

794

10,68

Colares

25

47

21

30

0

123

1,65

Curuçá

153

35

76

88

2

354

4,76

Maracanã

125

83

68

92

0

368

4,95

Marapanim

130

53

40

50

0

273

3,67

Augusto Corrêa
Belém

Quatipuru

TOTAL

%

46

223

76

79

0

424

5,70

195

78

56

155

0

484

6,51

9

210

27

105

14

365

4,91

Salinópolis

115

92

12

79

0

298

4,01

Salvaterra

266

67

103

32

0

468

6,30

Soure

182

17

58

86

0

343

4,61

Vigia

140

72

267

618

13

1110

14,93

São Caetano de Odivelas
São João de Pirabas

Viseu
TOTAL

91

194

74

89

0

448

6,03

1.724

1.376

1.261

2.844

229

7.434

100,00

Fonte: SEAP/IBAMA/PROZEE (2004)
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No Estado, predominam as embarcações movidas a remo e a vela, que representam
58,7% da frota paraense, entretanto no litoral, apenas 41,7% das embarcações são movidas
a remo e/ou vela. Estas embarcações têm atuação em estuários, baias, rios e em locais
próximos da costa, o que confere ao setor pesqueiro do Estado do Pará um caráter
eminentemente artesanal e de pequena escala. Contudo, as embarcações motorizadas de
maior porte têm papel fundamental na produção pesqueira, pela sua maior eficiência na
obtenção dos produtos pesqueiros. Estes são comercializados nos maiores entrepostos de
desembarque, que no litoral do estado são as cidades de Belém, Bragança e Vigia. Isaac et
al., (2006) estabeleceram as características médias dos diferentes tipos de embarcações
atuantes na pesca artesanal dos ambientes marinhos do Pará (Tabela Tabela 19). As
características das embarcações industriais não foram descritas, pois estas embarcações não
são utilizadas por pescadores das Reservas Extrativistas Marinhas.

Tabela 19. Características médias das embarcações de pesca artesanal do litoral paraense.
CAM=Canoa motorizada (<8m); BPP=Barco de pequeno porte (8-12 m); BMP=Barco de
médio porte (>12m).

Característica
Capacidade Média (t)
Material do Casco
Propulsão

Tipos de Embarcação
Montaria

Canoa

CAM

BPP

BMP

0,3

0,5

3

5

18

Madeira

Madeira

Madeira

Madeira

Madeira

Remo

Vela, remo
ou remo e
vela

Motor ou
motor e vela

Motor

Motor

Potência (HP)

-

-

11 -22

11 -69

36 - 114

Comprimento (m)

6

7

7,99

8 – 11.99

 12

1–4

1-6

2–6

3–8

5 - 17

1

2

5

10

25

In natura ou
caixas
térmicas

In natura ou
pequenas
caixas
isotérmicas
com gelo

Caixas ou
urnas
isotérmicas
com gelo

Urnas
isotérmicas
com gelo

Urnas
isotérmicas
com gelo

Tripulação
Autonomia (dia de mar)

Conservação do Pescado

Fonte: Isaac et al. (2006).
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Já no Amapá, no que tange à frota marinha, em 2004 existiam 352 embarcações
(PROZEE, 2005). Já em 2014 existiam 458 embarcações registradas no Registro Geral da
Pesca (RGP) do MPA. Essas embarcações tinham uma idade média de 19,5 anos, tamanho
médio de 9,7 m de comprimento e Potência média de 28,8 Hp com variações de acordo ao
município (Tabela 20). A maior concentração de barcos da frota pesqueira marinha do
Amapá está no Oiapoque com 32% das embarcações, seguido de Santana (26%) e Macapá
(19%) (Tabela 20).
Tabela 20. Número de embarcações pesqueiras da frota marinha do estado do Amapá
cadastradas do Registro Geral da Pesca no MPA em 2014.
Município

No. de
embarcações

Potência
(HP)

Comprimento
Total (m)

Idade
(anos)

Modalidades de Pesca

Amapá

27

21,1

9,2

13,5

Rede de espera, rede de
arrasto, rede de emalhe

Calçoene

44

34,4

12,4

12,4

Rede de espera, rede de
arrasto, rede de emalhe,
espinhel, armadilha

Macapá

87

33,6

10,2

14,5

Rede de espera, rede de
arrasto, rede de emalhe,
espinhel

Oiapoque

148

23,5

8,8

13,7

Rede de espera, rede de
arrasto, rede de emalhe,
espinhel

Santana

121

33,2

10,6

31,8

Rede de espera, rede de
arrasto, rede de emalhe,
espinhel

Total

427

29,1

10,2

17,1

Fonte: Extraído e modificado de Ruffino (2017).

4.4.3. Artes de Pesca
A frota pesqueira do Estado do Pará que atua em águas estuarinas e costeiras utiliza
diversos petrechos em suas pescarias, tais como: tarrafa, linha e anzol, rede de arrasto,
matapi, espinhel e rede de espera (malhadeira), além das armadilhas fixas como os currais
e zagaias. Com exceção dos barcos industriais, cuja atividade é mais voltada à captura de
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camarão, pargo e piramutaba, as demais categorias de embarcação têm como aparelho de
pesca principal as redes de espera, seguidas do espinhel (Tabela Tabela 21). Tendo em vista
a grande diversidade de aparelhos e métodos de pesca empregados no Pará, o tipo “outros”,
onde estão incluídos os demais aparelhos de pesca, teve uma participação expressiva,
principalmente entre as embarcações movidas a remo (MON e CAN). Vale ressaltar que a
quantidade de arte de pesca (tamanho médio de rede, número de espinheis, redes de arrasto
etc.), varia de acordo com o tamanho da embarcação, ou seja, existe uma tendência das
embarcações de maior porte a transportarem um maior número de aparelhos de pesca, como
também estes apresentarem um maior tamanho e poder de pesca.

Tabela 21. Número de embarcações por artes de pesca. CAN=Canoa a remo; CAM=Canoa
motorizada (<8m); BPP=Barco de pequeno porte (8-12 m); BMP=Barco de médio porte (>12m)
Artes de pesca
Armadilha
Arrasto

CAN

CAM

BPP

BMP

TOTAL

%

2

0

9

11

22

0,31

20

24

28

2

74

1,03
0,10

Cerco

7

0

0

0

7

Curral

163

56

70

1

290

4,03

Espinhel

737

185

188

66

1176

16,33

Linha
Rede de Espera
Tarrafa

50

7

27

0

84

1,17

1051

569

1284

141

3045

42,27

48

0

2

0

50

0,69

Outros

169

27

32

3

231

3,21

Não identificado

853

393

879

99

2224

30,88

3100

1261

2519

323

7203

100

TOTAL

Fonte: SEAP/IBAMA/PROZEE (2004).

No Estado do Amapá, a frota pesqueira com autorização de pesca em 2014
utilizavam modalidades de pesca com rede de arrasto, emalhe, espera, espinhel e armadilha
(Tabela 20).
A Tabela 22 apresenta um quadro resumo das principoais organizações sociais
ligadas à pesca, assim como número de pescadores, número e tipo de embarcações, artes
de pesca e principais espécies capturadas por município na área de estudo.
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Tabela 22. Número de Pescadores, embarcações, artes de pesca, principais espécies capturas por município costeiro dos estado do Amapá e Pará.
UF

Município

Organização Social

No de
Pescadores

No
Pescadores
com RGP

No
Pescadores
recebem
SD

Colônia Z-02

980

785

783

58

-

48

Colônia de Pescadores Z-04 de
Amapá

333

333

-

20

-

48

Colônia de Pescadores Z-09 de
Calçoene

412

315

315
18

4

-

Barco
Canoa
Batelão
Catraio Montaria Total
Pesqueiro
Motor

Cooperativa de Pescadores de
Calçoene (Calçopesca)

42

42

176

Rede de emalhe,
espinhel e tarrafa

gurijuba, bagre,
urutinga, pescada
amarela

30

36

134

Rede de emalhe (40 a
70 mm), espinhel
(anzóis No 3,4,5,6),
arpão e tarrafa

gurijuba, bagre,
urutinga, pescada
amarela, tainha,
piramutaba e sarda

-

150

172

Rede de emalhar e
espinhel

corvina, dourada, bagre,
urutinga, gurijuba,
pescada amarela, tainha

465

Rede de emalhe (30 a
70 mm), espinhel
(anzóis No 4,5,6),
rede de arrasto
(camaroneira), arpão
e tarrafa

dourada, filhote,
pescada, batre e
camarão

filhote, dourada,
gurijuba, bagre, pescada
branca, pescada
amarela, piramutaba,
tainha e camarão.

42

AP
Itaubal

Macapá

Principais spp.
Capturadas

70

Amapá

Calçoene

Artes de Pesca

Colônia de Pescadores Z-18 de
Itaubal

380

380

-

Colônia de Pescadores Z-01

1028

900

780

Associação dos Pescadores e
Aquicultores Artesanais de Macapá
(PESCANORTE)

1600

1400

1000

Colônia de Pescadores Z-14 da
Fazendinha

1120

939

936

15

-

150

-

300

160

-

300

-

70

530

Rede de emalhar (25
a 80 mm entre nós
opostos) e espinhel
(anzóis n° 3 a 7).

6

-

600

400

120

1126

Redes de emalhar (20
a 75 mm entre nós

Cooperativa dos Pescadores e
Extrativistas Vegetal e Animal do
Igarapé da Fortaleza
(COOPERCAF)

Oiapoque

Santana

1500

800

-

opostos) com até
4.500 m de
comprimento;
espinhel (anzóis n° 3
e 4); rede de arrasto
camaroeira; matapi e
zagaia.

dourada, piramutaba,
pescada branca, filhote,
bagre, sarda e gurijuba

550

Rede de emalhar de
nylon ou plásticas (30
a 70 mm entre nós
opostos) com
comprimento de até
500 metros; rede de
arrasto camaroeira
(10 a 15 mm entre
nós opostos) com
comprimento de 5 a
10 m; espinhel
(anzóis n° 4 a 7);

piramutaba, tainha,
dourada, bagre, pescada
branca, filhote,
gurijuba, uritinga,
camarão pitu e camarão
regional.

222

Rede de emalhar 45
mm e 70 mm

tainha,corvina, bagre,
uritinga, pescada
branca, piramutaba,
sarda e pescada amarela

440

Rede de emalhar (30
e 70 mm entre nós
opostos) com
comprimento de até
3.640 m; e espinhel
(anzóis n° 2 a 7).

dourada, filhote, bagre,
pescada branca,
gurijuba, pescada
amarela, corvina, cação,
bandeirado, piramutaba,
pescada gó, pirapema,
arraia, sarda, sardinha,
uritinga, pirapitinga.

Colônia de Pescadores Z-05 do
Bailique

1900

1516

1516

50

-

-

400

Colônia de Pescadores Z-03

483

230

210

156

-

34

32

Colônia de Pescadores Z-06

6000

6000

-

Cooperativa dos Produtores de
Pescado do Município de Santana

20

20

Cooperativa de Pescadores de
Santana (COPESA)

4000

2000

-

240

-

-
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100

70

Afuá

PA

Augusto
Corrêa

Barcarena

Colônida de Pescadores Z-85

2200

Coçônia de Pescadores Z-18

238

Colônia de Pescadores Z-13

2280

Cooperativa de Pesca da Vila do
Conde - COOPESCONDE

48
comunidades

Associação de Pescadores de Vila
do Conde

-

1672

189

2421

1672

-

-

-

370

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Espinhíes com 30 a
400 anzóis (n° 3, 4, 5
e 6); rede de emalhar
(30 a 75 mm entre
nós opostos); rede de
arrasto (camaroeira);
matapi; tarrafa; linha
de mão e cacuri.

filhote, dourada,
piramutaba, pescada
branca e camarão
regional e pitu.

370

Redes de emalhe
(gozeira, de lance,
caiqueira e caçoeira),
sobretudo a serreira e
pescadeira, espinhel
vertical tipo pargueira
e covos.

Serra, timbiro, cavala e
pescada amarela,
gurijuba, bandeirado,
bagre, lagosta

-

Matapi, rede de
emalhe e espinhel

Pescada branca,
Pescada amarela,
Dourado, Filhote,
Sarda, Piaba, camarão,
ariacó, bonito

Bragança

Colônia de Pescadores Z-17

7320

800

-

-

Belém

Colânia de Pescadores Z-10

-

32964

-

151

Chaves

Colares

Colônia de Pescadores Z-22

Colônia de Pescadores Z-23

2550

1200

2320

177

-

-

-

74

-

-

-

-

-

bóia, linha de mão,
rede de emalhe, rede
de lance, tapagem,
tarrafa, espinhel de
fundo, covo/manzuá

48

-

-

199

rede de emalhe

Dourado, piaba, sarda,
bagre, corvina, pescada
branca, pescada
amarela, gó, bagre.

631

Rede de emalhar (25
a 70 mm entre nós
opostos); espinhel
com até 450 anzóis
(n° 2 a 5); rede de
arrasto (camaroeira) e
tarrafa (30 mm entre
nós opostos).

filhote, dourada,
pescada, bagre,
piramutaba, tainha e
camarão.

Matapi, Espinhel,
Rede de emalhe,
Puçá, Arrasto de praia

Camarão, Caranguejo,
Bacú, Bagre, Dourado,
Filhote, Gurijuba,
Pescada amarela,
Pescada branca,
Piramutaba, Sarda,
Arraia, Bandeirado.

402

-

Sajuba, tainha, dourada,
uritinga, bagre, raia,
Serra, pescada amarela,
bagre, ariacó, cavala e
bonito, pargo, bijupirá,
garoupa, sarda, uritinga,
gurijuba, pirapema,
cação, raia, camarão
branco, camarão-rosa,
camarão, sete barbas,
lagosta, pargo

-

25

-

130

-

-

Curuçá

Colônia de Pescadores Z-05

1992

104

-

368

-

259

-

-

Bagre, camorim,
uritinga, uricica,
pacamão, piaba, tainha,
peixe pedra, xaréu,
arraia, gurijuba,
corvina, pescada
amarela, dourada, gó,
caíca, cambeua,
bragalhão, bandeirado,
cação, serra, anchova,
cavala

627

Curral, Rede Grossa,
Linha de mão, Rede
de Tapagem, Tarrafa,
Rede caiqueira, Rede
gozeira, Espinhel
horizontal, Linha de
mão; Rede serreira

331

Pratiqueira, anchova,
gurijuba, pescada
amarela, bandeirado,
corvina, cabeuá,
Rede de plástico, rede
cangatá, bagre,
nylon, linha de mão,
piramutaba, dourada,
tarrafa; curral,
pratiqueira, tainha,
caçoeira de beira,
anchova, gó, pescada,
rede serreira,
gurijuba, bandeirado,
espinhel; rede gozeira
uritinga, uricica amarela
e rede pratiqueira
e branca, xaréu,
pacamão, bandeirado,
bagre, corvina, mero,
camorim, peixe pedra

Colônia de Pescadores Z-95

Magalhães
Barata

120

21

2160

116

-

13

300

111

242

18

Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadores

Maracanã

Colônia de Pescadores Z-07

353

Rede serreia, Rede
gozeira, Anzol 8,

Gurijuba, xaréu,
uritinga, pescada

Espinhel, Rede 45,
50, Rede boiada,
Anzol rapadelão,
Rede pescadeira,
Rede caiqueira, Rede
malhadeira

Sindicato dos Pescadores
Artesanais e Aquicultores do
município de Maracanã – SIPAAM

Marapanim

Ponte de
Pedras

Colônia de Pescadores Z-06

2000

Colônia de Pescadores Z-24

6500

Sindicato dos Pescadores e
Aquicultores de Ponta de Pedras

500

Associação Comunitária Nossa
Senhora Aparecida Micro Região
da Bacia do Marajó

400

Sindicato dos Pescadores e
Pescadoras do Município de Ponta
de Pedras

Associação Familiar dos
Trabalhadores e Trabalhadoras
Agroextrativistas de Armazém

285

9999
4000

32 familias

-

-

188

-

-

-

1129

-

-

-

-

-

1317

-

amarela, arraia, serra,
corvina, tinbiro,
caranjuba, cururuca,
peixe-pedra,
bandeirado, gó, corvina,
cavala, anchova, bonito,
pratiqueira, canguiro,
cioba, cação (muito
difícil tubarão branco,
bijupirá, cação lixa,
caica, brasileirinho).

Zangaria, Curral;
Barco: Rede de
Emalhe tipo
Caiqueira, Douradeira
e Serreira.

Uricica, pescada
amarela, dourada,
gurijuba, peixe pedra,
bagre, anchova, xareu

Matapi, Espinhel,
Rede de emalhe,
Tapagem de igarapé,
Camboa (cercado),
Cacuri (curral)

Camarão, turú, acaraiboi; acará; apanhari;
aracú; cascudo;
dourado; filhote;
gurijuba; jacunda; jeju;
peixe do mato; pescada
branca, piaba,
piramutaba, piranha,
tamuatá, traíra,
tucunaré, arraia,
cachorro do padre, tuí

Quatipuru

Salinópolis

Colônia de Pescadores Z-48

3000

Colônia de Pescadores Z-29

3130

Colônia de Pescadores Z-22

3800

Conselho Pastoral da Pesca (CPP)

600 familias

Salvaterra

Santo
Antonio do
Tauá

6

460

10535
Associação de Mulheres
Extrativistas do Caldeirão,
(AMEC)
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Colônia de Pescadores Z-27

300
4

Comissão Pastoral da Pesca – CPP

-

-

-

-

467

410

23

-

-

-

-

-

334

50

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

Caíca pequeno,
curicica, bagre, bagre
tacuré, peixe pedra,
Luva e gancho, anzol,
oritinga, pescadinha,
espinhel, rede de
camurim, gó, corvina,
tapagem, puçá, curral
banderado, cururuca,
e apoitada,
cangatã, sajuba, tainha,
pescadeira, serreira,
caraguaçu, pescada
caiqueira, tainheira,
grande, gurijuba, cação,
gozeira, douradeira,
pirapema, xaréu, serra,
fina e sajubeira,
anchova, cavala,
tarrafa, camaroneiro
camurupim, peixe galo,
caranguejo, mexilhão,
ostra e camarão

Rede Serreira,
Pescadeira,
Douradeira; Barcos
de 11 a 12,5m:
Espinhel, Rede
Serreira e Linha de
mão.

Serra, Bagre, Areacó,
Cavala, Pargo, Xaréu,
Pescada Branca,
Pescada Amarela,
Cação, Corvina,
Uritinga, Gurijuba,
Anchova, Peixe Pedra,
Bandeirado, Tainha

28

matapi, rede de
emalhe e espinhel

Caranguejo, caramujo,
turú, mexilhão,
pratiqueira, coró,
tainha, piramutaba, piá,
pescada branca,
cangatá, pacú, bacú,
abgre,m pescada
amarela, dourado, xáreu

-

rede de emalhe,
espinhel, matapi

Bacú, Bagre, Camarão,
Gurijuba, Pescada
amarela, Pescada
branca, Piramutaba,
Sarda, Siri.
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Movimento dos Pescadores do
Estado do Pará - MOPEPA

São
Caetano de
Odivelas

São João de
Pirabas

Soure

Colônia de Pescadores Z-04

8200

Colônia de Pescadores Z-30

4000

Colônia de Pescadores Z-01

4345

Associação dos Pescadores e
Pescadoras Artesanais e
Aquicultores do rio Paraquari,
Soure e Salvaterra;

128

53

10221

-

-

-

205

200

75

-

-

-

162

-

118

-

-

-

-

-

-

Rede caiqueira, Rede
de cerco de praia,
curral de Fuzarca;
Rede Poitada, rede
malhadeira

Pescada Amarela,
Anchova, Xaréu, Caíca,
Tainha, Serra,
Pratiqueira, Gurijuba,
Camorim e Dourada.

200

Rede Serreira, Rede
de boiada, Espinhel,
Linha de mão e
Curral

Cavala, bijupirá,
bacero, pirapema,
xaréu, pargo, cioba,
galo, cavala, gurijuba,
serra, corvina, xaréu,
bandeirado, bratiura,
cação, bonito, pescada
amarela, pescada
branca, guaiuba, pargo,
pirapema, uritinga,
cangata, arraia; curral:
gó, camurim, bagre,
corvina e pescada.
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Tarrafa; Escora de
fundo poitada; Rede
de espicho (40, 50 e
60mm entre nós
opostos); rede de
bubuia, (25, 30 e
35mm entre nós
opostos), rede

Pratiqueira, dourada,
pescada amarela, bagre,
piaba, xaréu, sarda,
camarão branco, bagre,
pescada branca e peixe
pedra (coró), camarão

367

caçoeira, linha de
mão
Associação de Desenvolvimento
Comunitário dos Pescadores
Artesanais e Camaroeiros do
Município de Soure;

Associação dos Pescadores
Artesanais do Município de Soure;

Associação dos Pescadores de
Arararuna do Soure; Sindicato dos
Pescadores e Pescadoras
Profissionais, Artesanais e
Ajudantes de Pesca do Município
de Soure; Associação dos
Pescadores Artesanais da Matinha;
Associação dos Pescadores da Vila
do Cajuúna.

Colônia de Pescadores Z-03
Associação das Mulheres
Pesqueiras da Comunidade de
Vigia,
Vigia

15000
643

Associação dos Trabalhadores na
Pesca Artesanal de Vigia

Associação das Mulheres
Pesqueiras das Regiões de Barretas

200

-

347

-

18

-

-

365

Rede serreira
(distância entre nós
opostos de 60 mm);
Rede pescadeira
(distância entre nós
opostos de 19 cm);
Anzol; Rede de
arrasto tipo puçá,
espinhel

Pescada amarela,
gurijuba, urisia,
camurim, dourada,
pirapema, piramutaba,
pratiqueira, uritinga,
uricica, serra, anchova ,
pratiuro, guarajuba,
bonito.

Associação de Produtores de
Hortifrutis Granjeiros e Pesqueiros
de Macapá da Barreta e Regiões
Vizinhas,

200

Associação Comunitária e
Ambiental dos Pescadores
Artesanais do Município de Vigia,
Caixa Pesqueira Artesanal de
Vigia.

334

Colônia de Pescadores Z-21

Viseu

Associação de Pescadores em
Viseu/PA – APEV

Fonte: BP et al. (2015)

1426 (700
catadores de
caranguejo)

1508

-

166

412

578

Peixe pedra, bagralhão,
apapá, corvina, pescada
Redes de tainheira,
branca, jurumema, piau,
malhadeira, tapagem, tralhoto, pacú, cangatã,
spinhel, linha de mão,
jurupiranga, aracu,
curral, tarrfa
dourada, branco,
gurijuba, curupaiti,
surubim e caranguejo

5. Conclusões


A produtividade pesqueira elevada é consequência dos transportes de sedimentos
pelos rios e matéria orgânica transportada pela lixiviação originada pelas várzeas
e decomposição de florestas de manguezais.

 A produção pesqueira média na região é de 92,2 mil t/ano, sendo o Pará o maior
produtor com 94,4% e a pesca artesanal responsável por 85,9% da produção.
 Aproximadamente 18,2% da produção pesqueira marinha do Brasil é proveniente
dessa área que concentra um importante pólo industrial formado por 44 empresas
registradas para o beneficiamento de camarão e outras espécies de peixes nas
categorias de captura (29), beneficiamento (3) e captura e beneficiamento (12).
Em 2017 somente os valores de exportação de camarão foram da ordem de U$
53,884,449.00.
 A Frota industrial pesqueira é constituída por 8.345 embarcações, sendo 94,2% da
pesca artesanal e 5,8% da frota industrial.

Comentado [RM1]: É isso mesmo?

 A frota industrial: 98 camarão/arrasto de fundo, 52 piramutaba/arrasto duplo, 33
pargo/espinhel e covos, 43 emalhe e 258 lagosta/manzuás sediada. E o número de
pescadores industrias é de cerca de 2.959.
 Frota artesanal: 7.861 embarcações (94,6% PA e 5,4% AP). Vigia (15%), Belém
(13%) e Bragança (11%), correspondem a 39% das embarcações do Pará.
Oiapoque (32%), Santana (26%) e Macapá (19%) correspondem a 77% da frota
do Amapá. Cerca de 90.286 pescadores (82,7% PA e 17,3% AP). Porém,
considerando os dados das Colônias de Pescadores esse número chega a cerca de
97 mil pescadores.


By catch da pesca do camarão:
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a) Anos 1980 - 1kg camarão: 7,2 kg de fauna acompanhante de cerca de 150
spp. (90% peixes, 7,5% crustáceos e 2,5% moluscos), e média de 20 mil t de
fauna acompanhante/ano.
b) Anos 2000 - 1 kg camarão: 4,28 kg de fauna acompanhante (42,9% peixes
ósseos, 3,1% crustáceos e 49,5% “mistura” de peixes, crustáceos e moluscos
de pequeno porte, 5,0% elasmobrânquios, e média de 17,2 mil t de fauna
acompanhante/ano.


By catch da frota de peixes diversos: pescada gó (Macrodon ancylodon) é espécie
alvo durante o seu período de desova, além da captura de elasmogrânquios
(Dasyatis guttata e Carcharhinus spp.). Atuam fora da área permitida à pesca e
descartam 22% das capturas, equivalente a 30 t/pescaria.



A área da Lixeira é uma importante área de recrutamento do camarão-rosa.



Proibição da pesca de arrasto na zona costeira por barcos motorizados a menos de
10 milhas da costa em toda a área.



Os principais recursos das pescarias no Norte estão em situação de sobrepesca:
piramutaba, lagosta, pargo, pescada amarela, gurijuba e serra. Aparentemente o
estoque de camarão-rosa encontra-se estável, porém os dados analisados são de 10
anos atrás.



A costa da região Norte contempla importantes áreas de vulnerabilidade para os
golfinhos e tartarugas marinhas, em decorrência da interação com a pesca.
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