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RESUMO 

 

A pesca comercial é uma atividade de elevada importância na bacia Amazônica e está sujeita a 

influências sazonais, culturais e econômicas que variam conforme a região. Nos últimos anos 

diversos estudos têm sido realizados aplicando técnicas de geoprocessamento para melhor 

avaliação das pescarias. Esses estudos consideram o efeito de variáveis da paisagem em 

diversas escalas espaciais sobre as pescarias, porém, para o melhor gerenciamento da atividade 

pesqueira na região Amazônica é necessário avaliar esses efeitos em unidades locais. Dessa 

forma as pescarias comerciais de Benjamin Constant e Iranduba foram estudadas, visando 

avaliar as diferenças regionais das pescarias e a sua dinâmica espacial no Amazonas. Os dados 

foram coletados em 2012 nos principais locais de desembarque dos municípios. Foram 

registrados o nome comum dos peixes desembarcados, a captura por espécie (kg), esforço de 

pesca, ambientes explotados, os apetrechos e as embarcações utilizadas. A maior variedade de 

peixes capturados foi registrada em Benjamin Constant, porém Iranduba obteve maior 

desembarque. Os pacús (Mylossoma spp.; Metynnis spp.; Myleus spp.) e o acarí-bodó 

(Pterygoplichthys pardalis) foram os mais desembarcados em Benjamin Constant. O aracú 

(Schizodon fasciatus) e a curimatã (Prochilodus nigricans) foram as espécies mais importantes 

nos desembarques de Iranduba. No geral a produção foi maior durante o período de vazante dos 

rios. Os rios, lagos e costas foram os ambientes mais explotados e a malhadeira o apetrecho 

mais utilizado. Foram identificados 26 locais de pesca em Benjamin Constant e 32 locais em 

Iranduba. Em Benjamin Constant os pescadores exploraram locais de pesca num raio de até 280 

km da sede municipal, e em Iranduba foram explorados locais distantes até 70 km do município. 

As maiores capturas foram registradas no rio Solimões no período de águas altas e baixas, em 

Benjamin Constant. Enquanto em Iranduba, a maior captura no período de águas altas foi 

observada no lago do Janauacá, e em águas baixas na praia do Manaquiri. A Captura por 

Unidade de Esforço (CPUE) variou entre 10,2 e 288,6 kg/homem.dia. Os maiores rendimentos 

foram observados em locais distantes da sede municipal no período de águas baixas e em locais 

próximos da sede municipal no período de águas altas. A canoa motorizada foi a embarcação 

mais utilizada nas pescarias de ambos os municípios. Foram observadas variações nas pescarias 

e na dinâmica espacial da atividade em cada região.  Essas variações devem ser levadas em 

consideração ao se desenvolver estratégias de manejo pesqueiro, para que sejam evitadas 

políticas generalistas ineficazes para a sustentabilidade dos estoques pesqueiros.  
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ABSTRACT 

 

The commercial fishing is an activity of great importance at the Amazon basin. It is subject to 

seasonal climatic, cultural and economic influences, which could be different by region into 

this huge basin. In recent years several studies have been carried out applying geoprocessing 

techniques to better evaluate the fisheries. These studies consider the effect of landscape 

variables on several spatial scales on fisheries, but for the better management of fishing activity 

in the Amazon region it is necessary to evaluate these effects in local units. The commercial 

fisheries of Benjamin Constant and Iranduba were studied, aiming to evaluate the regional 

differences of the fisheries and their spatial dynamics in the Amazonas. The data were collected 

in 2012 at the main landing sites of both municipalities. The common name of the fish landed, 

catch per species (kg), fishing effort, fishing grounds, fishing gear and vessels used were 

registered. The largest variety of fish caught was recorded in Benjamin Constant, but Iranduba 

obtained the highest total landing. The pacús (Mylossoma spp.; Metynnis spp.; Myleus spp.) and 

acarí-bodó (Pterygoplichthys pardalis) were the most landed at Benjamin Constant. The aracú 

(Schizodon fasciatus) and curimatã (Prochilodus nigricans) were the most important species in 

the landings of Iranduba. In general, the production was higher during the falling-water period. 

The rivers, lakes and coast were the most exploited environments and the gillnet was most used 

equipment. Twenty-six fishing sites were identified in Benjamin Constant and thirty-two sites 

in Iranduba. In Benjamin Constant the fishermen explored fishing sites within a radius of up to 

280 km from the municipal seat, and in Iranduba were explored distant sites up to 70 km from 

the municipality. The largest catches were recorded on the Solimões river in the high and low 

waters in Benjamin Constant. While in Iranduba, the highest catch in the period of high water 

was observed in the lake of the Janauacá, and in low waters in the beach of the Manaquiri. The 

Catch per Unit Effort (CPUE) varied from 10.2 to 288.6 kg/man.day. The highest yields were 

observed in locations far from the municipal seat in the low water period and in locations close 

to the municipal seat during the high water period. The motorized canoe was the most used 

vessel in the fisheries of both municipalities. Variations were observed in the fisheries and in 

the spatial dynamics of the activity in each region. These variations need to be taken into 

account when developing fisheries management strategies, to avoid the development of 

generalist policies that are ineffective to reach the sustainability of fish stocks. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A pesca é uma atividade extrativista de elevada importância e o seu produto é principal 

fonte de proteína e micronutrientes essenciais para milhões de pessoas no mundo, 

especialmente para as populações dos países em desenvolvimento (Welcomme et al., 2010; 

Youn et al., 2014). Estima-se que 80 % das pescarias de águas interiores são realizadas nos 

países em desenvolvimento (Kapetsky, 2003) e que mais de 90 % da produção é destinada ao 

consumo humano (Welcomme et al., 2010).  

Apesar das capturas mundiais serem predominantemente marinhas, as pescarias de 

águas interiores contribuem substancialmente com a segurança alimentar para bilhões de 

pessoas e segurança econômica para milhões; com a sociedade nos serviços culturais e 

recreativos na saúde humana e bem-estar; e com o meio ambiente onde os peixes ocupam todos 

os principais habitats aquáticos auxiliando na identificação de impactos ambientais (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations - FAO, 2014; Lynch et al., 2016).  

As estimativas mundiais para a captura de pescado em águas interiores vêm crescendo 

desde 1950 e em 2012 chegaram a 11.6 milhões de toneladas (FAO, 2014). Entretanto, acredita-

se que essas pescarias estão condenadas, porque as diversas ameaças aos ecossistemas aquáticos 

atribuíveis a atividades antropogênicas estão levando a produção pesqueira ao declínio 

(Welcomme, 2011). O Brasil contribuiu com 2,4 % na produção de pescado registrada em 2012 

(FAO, 2014) e essa contribuição decorre principalmente da região Norte do país, que é 

responsável por 55 % da captura de pescado em águas interiores brasileiras, com destaque para 

o estado do Amazonas, que contribuiu com 25,5 % na produção nacional (MPA, 2011). 

Na Amazônia, a pesca é uma atividade extrativista de elevada relevância, por sua 

importância social, econômica e cultural para grande parte da população, principalmente 

aquelas que residem nas margens dos rios (Petrere, 1992; Mérona, 1995; Freitas et al., 2002; 

Santos e Santos, 2005). Essa atividade é considerada complexa devido a características como: 

elevada participação das populações ribeirinhas na pesca, alta diversidade de espécies 

explotadas, quantidade de pescado capturado e variedade de apetrechos e técnicas de pesca 

(Ruffino, 2005; Freitas e Rivas, 2006). Segundo Fischer et al. (1992) cerca de 200.000 pessoas 

dependem, direta ou indiretamente, da atividade pesqueira para geração de renda no estado do 

Amazonas, sendo 30.000 somente no Baixo rio Amazonas (Almeida et al., 2001). Estima-se 

que cerca de 200 espécies sejam explotadas pelos pescadores comerciais e de subsistência 



14 
 

(Barthem e Fabré, 2004), gerando uma produção pesqueira estimada em 150.00 toneladas/ano 

no estado (Infopesca, 2010). 

Os pescadores da região Amazônica possuem um alto conhecimento acerca do 

comportamento das espécies que são capturadas e do ambiente em que vivem (Freitas et al., 

2002; Batista e Petrere, 2007), tornando a pescaria mais produtiva e diminuindo os custos das 

viagens. Normalmente, as espécies estão “agrupadas” em função das características físicas, 

químicas e biológicas inerentes ao meio em que vivem (Begossi, 2004).  

Na bacia Amazônica coexistem seis modalidades de pescarias, pesca de subsistência, 

pesca comercial, pesca industrial, pesca de reservatórios, pesca esportiva e pesca ornamental 

(Freitas e Rivas, 2006). A pesca de subsistência é realizada por pescadores ribeirinhos e a 

produção é destinada a sua própria alimentação; a pesca comercial é desenvolvida por 

pescadores profissionais com vistas à comercialização na região; a pesca industrial é exercida 

na região do estuário e com foco na captura de bagres para exportação (Santos e Santos, 2005; 

Freitas e Rivas, 2006); a pesca de reservatórios surgiu a partir da formação de lagos represados 

com advento das hidrelétricas; a pesca esportiva é praticada nos rios de água preta focada na 

captura de tucunarés (Cichla sp.) por pescadores amadores e esportivos; e por fim, a pesca 

ornamental é voltada para a captura de peixes demandados pelo mercado de aquariofilia (Freitas 

e Rivas, 2006). 

A pesca comercial foi uma das primeiras atividades econômicas da Amazônia colonial 

(Verissimo, 1895; Batista et al., 2004), e tornou-se predominante na região no fim da década 

de 70 (Batista et al., 2004). Essa atividade abastece os centros urbanos com o pescado (Ruffino, 

2014) e consiste numa importante fonte de renda para as populações tradicionais (McGrath et 

al., 2004; Batistella et al., 2005; Freitas e Rivas, 2006; Costa et al., 2013). Ela possui caráter 

artesanal por empregar baixa tecnologia nas suas operações e baixo investimento de capital 

(Oliveira Junior et al., 2016), além de possuir produtividade variável associada ao pulso de 

inundação (Junk, 1997; Santos et al., 2006). 

O pulso de inundação modifica o ambiente aquático e está diretamente relacionado as 

condições de vida dos peixes (Junk et al., 1997; Winemiller e Jepsen, 1998). Essa dinâmica 

reflete em variações na quantidade e diversidade de espécies desembarcadas nos mercados ao 

longo do ano. As pescarias são mais abundantes durante o início da enchente, vazante e seca, e 

quando chega a época de cheia, as pescarias são reduzidas. A flutuação dos níveis das águas 
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faz com que as populações de peixes se dispersem ou se concentrem, conforme o ambiente 

aquático aumenta ou se contrai (Smith, 1979; Barthem, 1999; Barthem e Fabré, 2004). 

O regime fluvial não é simultâneo em toda a bacia amazônica. O rio Solimões-

Amazonas começa a secar no alto curso, e mais tarde nos trechos a jusante. Com isso o pico da 

seca em Fonte Boa, Coari e Parintins ocorre respectivamente em setembro, outubro e novembro. 

Na enchente, o nível do rio começa no Baixo Amazonas, sendo que o pico da cheia ocorre em 

abril no Porto de Moz, maio em Santarém, junho em Parintins (Barthem e Fabré, 2004). 

Dependendo da época do ano, os pescadores exploram diferentes ambientes (ex. lagos, rios, 

igapós) e usam apetrechos e técnicas de pesca de acordo com o pesqueiro e espécies-alvo 

(Batista et al., 2004).  Porém, nos últimos anos tem ocorrido mudanças climáticas que 

funcionam como estressores na região, e promovem mudanças nas paisagens e no regime fluvial 

em toda a bacia (Bandeira, 2017). 

Além disso, as pescarias comerciais também são influenciadas por fatores econômicos 

e culturais, se moldando às demandas do mercado consumidor, que determina a quantidade e 

as espécies preferenciais (Batista et al., 2012). No alto Solimões, estuário e baixo Amazonas, 

os peixes da ordem Siluriformes exercem elevada importância nos desembarques (Petrere et 

al., 2004; Batista et al., 2004; Barthem e Fabré, 2004), enquanto na região de Manaus as 

capturas são realizadas principalmente sobre os estoques de Characiformes (Batista e Petrere, 

2003; Batista et al., 2004). A maior parte do pescado é oriundo do rio Solimões e seus tributários 

(Petrere, 1985), que em termos de biomassa animal são mais produtivos que os ambientes de 

águas pretas e claras (Saint-Paul e Bayley, 1979; Souza et al., 2014).  

A alta produção pesqueira (Bayley e Petrere, 1989), possivelmente ocorre devido à 

produtividade das planícies adjacentes dos rios de águas brancas que anualmente são inundadas 

(Junk e Piedade, 1993; Isaac et al., 2016). Esses rios carregam sedimentos originados dos Andes 

e encostas pré-Andinas (Sioli, 1984) que são depositados nas terras baixas, criando extensas 

planícies inundáveis (Furch, 1984). Melack et al. (2009) estimaram a produtividade líquida 

total desses ambientes em 300 Tg C a-1, em uma área de 1,77 milhões de km2. 

Além da diversidade de pescarias que ocorre no estado do Amazonas existe uma 

diversidade de ambientes que se diferenciam em cada região e têm uma estreita relação com a 

produção pesqueira (Sousa, 2000; Ruffino, 2004; Lopes et al., 2016). E para compreensão da 

dinâmica ambiental as ciências pesqueiras vêm buscando técnicas para subsidiar as tomadas de 
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decisão e promover a melhor gestão dos recursos pesqueiros (FAO, 2002; Sousa, 2009; FAO, 

2014). 

Entre as técnicas, as dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) vêm sendo 

amplamente utilizadas e estão se tornando ferramentas fundamentais para análise de 

informações pesqueiras (Simpson, 1992; Anuchiracheeva et al., 2003; Close e Hall, 2006; Pinto 

et al., 2007; Sousa e Freitas, 2011; Castello et al., 2017; Ferreira, 2018). Essas técnicas 

correspondem a ferramentas computacionais de geoprocessamento, que permitem a realização 

de análises ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados 

(Francisco, 2014). 

Simpson (1992) descreveu elementos básicos para o uso de sensoriamento remoto em 

pescarias na Califórnia, e ilustrou como essa abordagem poderia ser usada para mitigar algumas 

limitações dos recursos tradicionais na pesca dirigida por satélite. Além disso, o autor forneceu 

orientações de uso para essas novas tecnologias.  

Através do uso de SIG na Tailândia, Anuchiracheeva et al. (2003) mostraram como o 

conhecimento local de pescadores pode ser efetivamente sistematizado, analisado e exibido 

visualmente para o uso na gestão da pesca. Close e Hall (2006), esboçaram um protocolo para 

coleta e aplicação de conhecimento local nas pescarias marinhas, que pode ser usado 

independente do status econômico e do desenvolvimento tecnológico do país, para o processo 

de planejamento de gestão utilizando uma estrutura simples de SIG.  

O uso de SIG’s em estudos relacionados à pesca vem aumentando gradativamente na 

bacia Amazônica. Pinto et al. (2007) estudaram critérios para a espacialização de dados 

pesqueiros em lagos nos municípios de Parintins (AM) e Santarém (PA). Os autores definiram 

um sistema de setorização dos ambientes de pesca para viabilizar a espacialização da estatística 

pesqueira e compreender quais áreas são mais produtivas em termos de variáveis da pesca. 

Sousa e Freitas (2011) avaliaram a distribuição espacial de capturas de tambaqui (Colossoma 

macropomum) em um lago de várzea no município de Manacapuru, e verificaram que a maior 

quantidade de peixes foi capturada em um local onde a pesca é proibida por lei. 

Em estudos mais recentes, Castello et al. (2017) analisando a influência de habitats na 

pesca, através de modelos e imagens de satélite verificaram que a remoção das florestas de 

várzea diminuiria o rendimento pesqueiro. E, Ferreira (2018) identificou os principais locais de 

pesca utilizados pelos pescadores, os locais com maior produção e rendimento pesqueiro em 
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Alenquer (PA), utilizando buffers, vetores e interpolando informações com um software de 

geoprocessamento. 

Diante da importância ecológica, econômica e social da ictiofauna para a Amazônia, a 

atividade pesqueira necessita de estratégias de gestão capazes de torná-la sustentável (Inomata, 

2013). E isso pode ser obtido através da compreensão da atividade pesqueira embasada no tripé 

homem-recurso-ambiente (Link, 2002).   

Nos últimos anos houve uma intensificação no desmatamento e crescimento 

populacional, aumento da frequência de cheias e secas atípicas e um número substancial de 

usinas hidrelétricas estão em fase de construção ou planejamento para rios no interior da bacia 

e em áreas periféricas dos contrafortes andinos (Finer e Jenkins, 2012). Esses fatores 

influenciam em mudanças na estrutura de comunidades de peixes e diminuição da biomassa 

(Junk e Melo, 1990; Loma et al., 2009; Pinaya et al., 2016), ocasionam perdas na biodiversidade 

em escalas locais e regionais (Siqueira-Souza et al., 2016; Arantes et al., 2017), afetam o 

rendimento da pesca (Nólan et al., 2009; Castello et al., 2015; Castello et al., 2017), ocasionam 

modificações nos habitats de diversas espécies e transformam sistemas lóticos em lênticos 

(Santana et al., 2014). 

Apesar da pesca ser uma importante atividade para a bacia Amazônica, ainda existe 

carência de informações sobre as populações de peixes, sobre a produção pesqueira, sobre 

aspectos operacionais das pescarias e especialmente sobre a dinâmica dos ambientes aquáticos, 

tornando sua gestão mais difícil. Essa carência de informações é exacerbada a nível local, 

levando a equívocos nos processos de gestão quando se supõe que regras de uso dos recursos 

pesqueiros podem ser generalizadas para toda a bacia. Dessa forma, é necessário avaliar nos 

estudos relacionados a pesca o contexto espacial para que se obtenha uma gestão integrada da 

atividade e então se promova o uso sustentável dos recursos pesqueiros. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Avaliar o uso da paisagem pela pesca comercial desembarcada nos municípios de 

Benjamin Constant e Iranduba localizados no estado do Amazonas, visando gerar informações 

relevantes para o manejo pesqueiro de cada região. 

Objetivos específicos 

Caracterizar a pesca comercial desembarcada nos municípios de Benjamin Constant e 

Iranduba; 

Definir a zona de atuação da frota pesqueira dos municípios de Benjamin Constant e 

Iranduba;  

Estimar a frequência de pescarias comerciais nos diferentes locais de pesca nos 

municípios; 

Quantificar a produção das pescarias comerciais nos diferentes locais de pesca em cada 

município; 

Calcular o rendimento pesqueiro mensal e por local de pesca, para cada município. 

ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 Esta dissertação está dividida em dois capítulos no formato de artigos científicos, o 

primeiro se encontra nas normas da revista Biota Amazônia e o segundo se encontra nas normas 

da revista Acta Ichthyologica et Piscatoria. O primeiro capítulo é uma análise da pesca 

comercial desembarcada em dois municípios do Amazonas e o segundo capítulo é uma 

avaliação da dinâmica espacial da pesca nesses municípios.   

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopes, G.C.S. & Freitas, C.E.C. Avaliação 

da pesca comercial desembarcada em duas 

cidades localizadas no rio Solimões – 

Amazonas. Submetido a Biota Amazônia 

 



20 
 

Avaliação da pesca comercial desembarcada em duas cidades localizadas no rio 

Solimões – Amazonas 

Evaluation of commercial fishing landed in two cities located on the river Solimões – 

Amazonas 
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Resumo: A pesca comercial é uma atividade de elevada importância na bacia Amazônica e está 

sujeita a influências sazonais, culturais e econômicas que variam conforme a região. Dessa 

forma as pescarias comerciais de Benjamin Constant e Iranduba foram estudadas, visando 

avaliar as diferenças regionais das pescarias no Amazonas. Os dados foram coletados em 2012 

nos principais locais de desembarque dos municípios. Foram registrados o nome comum dos 

peixes desembarcados, a captura por espécie (kg), esforço de pesca, ambientes explotados, os 

apetrechos e as embarcações utilizadas. A maior variedade de peixes capturados foi registrada 

em Benjamin Constant, porém Iranduba obteve maior desembarque. Os pacús (Mylossoma 

spp.; Metynnis spp.; Myleus spp.) e o acarí-bodó (Pterygoplichthys pardalis) foram os mais 

desembarcados em Benjamin Constant. O aracú (Schizodon fasciatus) e a curimatã 

(Prochilodus nigricans) foram as espécies mais importantes nos desembarques de Iranduba. No 

geral a produção foi maior durante o período de vazante dos rios. Os rios, lagos e costas foram 

os ambientes mais explotados e a malhadeira o apetrecho mais utilizado. A Captura por Unidade 

de Esforço (CPUE) variou entre 10,2 e 288,6 kg/homem.dia com médias elevadas no período 

de vazante dos rios. A canoa motorizada foi a embarcação mais utilizada nas pescarias. As 

variações observadas nas pescarias indicam a diversidade da pesca na Amazônia. Essa 

diversidade precisa ser levada em consideração ao se desenvolver estratégias de manejo 

pesqueiro, para que sejam evitadas políticas generalistas ineficazes para a sustentabilidade dos 

estoques pesqueiros.  

Palavras-chave: pesca interior; distribuição geográfica da pesca; Amazônia. 
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Abstract: The commercial fishing is an activity of great importance at the Amazon basin. It is 

subject to seasonal climatic, cultural and economic influences, which could be different by 

region into this huge basin. The commercial fisheries of Benjamin Constant and Iranduba were 

studied, aiming to evaluate the regional differences of the fisheries in the Amazon basin. The 

data were collected in 2012 at the main landing sites of both municipalities. The common name 

of the fish landed, catch per species (kg), fishing effort, fishing grounds, fishing gear and vessels 

used were registered. The largest variety of fish caught was recorded in Benjamin Constant, but 

Iranduba obtained the highest total landing. The pacús (Mylossoma spp.; Metynnis spp.; Myleus 

spp.) and acarí-bodó (Pterygoplichthys pardalis) were the most landed at Benjamin Constant. 

The aracú (Schizodon fasciatus) and curimatã (Prochilodus nigricans) were the most important 

species in the landings of Iranduba. In general, the production was higher during the falling-

water period. The rivers and lakes were the most exploited environments and the gillnet was 

most used equipment. The Catch per Unit Effort (CPUE) varied from 10.2 to 288.6 

kg/fisher.day, with high averages in the falling-water period of the rivers. The motorized canoe 

was the most used vessel in the fisheries. The variations observed in the fisheries indicate the 

diversity of fishing in the Amazon. This diversity needs to be taken into account when 

developing fisheries management strategies, to avoid the development of generalist policies 

that are ineffective to reach the sustainability of fish stocks. 

Keywords: inland fisheries; geographical distribution of fisheries; Amazonia. 

1. Introdução 

A pesca comercial é uma atividade econômica voltada para a venda e abastecimento de 

pescado em centros urbanos, que começou a se tornar predominante na região Amazônica no 

fim da década de 70 (SANTOS; FERREIRA, 1999; BATISTA et al., 2004; SANTOS; 

SANTOS, 2005). Essa atividade é a principal fonte de renda de um contingente substancial de 

pescadores, com baixo nível de profissionalização e seu produto é uma importante fonte de 

proteína para grande parte da população na região (SANTOS; SANTOS, 2005; SCHOR, 2015). 

Estima-se que 160.000 pessoas dependem direta ou indiretamente da atividade pesqueira na 

Amazônia (ALMEIDA et al., 2004). 

Os rios Amazônicos estão sujeitos a um regime sazonal de subida e descida do nível dos 

rios, denominado pulso de inundação, que modifica o ambiente aquático e as condições de vida 

dos peixes (JUNK et al., 1989; WINEMILLER; JEPSEN, 1998), com influências diretas sobre 

o rendimento pesqueiro (ISAAC et al., 2016). Em geral, as pescarias são mais abundantes no 
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início da enchente, durante a vazante e na seca, e menos produtivas durante a cheia quando as 

populações de peixes se dispersam nas áreas de floresta alagada, onde a captura é mais difícil 

(BARTHEM, 1999; BARTHEM; FABRÉ, 2004). O pulso e inundação não é simultâneo em 

toda a bacia. A enchente começa no curso superior dos rios, ocorrendo depois nos trechos a 

jusante (BATISTA et al., 2004). Essas mudanças refletem em variações na quantidade e 

diversidade de espécies que são desembarcadas nos centros urbanos e no comportamento dos 

pescadores que detêm conhecimento empírico e se adaptam as condições locais e as 

modificações temporais no ambiente (BATISTA; PETRERE, 2007), tornando a pesca 

amazônica uma atividade sujeita a variações sazonais. 

A pesca comercial está sob influência de fatores econômicos e culturais (ISAAC et al., 

1996, SANTOS; SANTOS, 2005). A frota pesqueira que abastece Manaus, um dos maiores 

centros de desembarque pesqueiro da região, é constituída por barcos geleiros com capacidade 

de armazenamento superior a 10 toneladas operam com grandes redes de pesca, visando a 

captura de espécies que formam cardumes (BATISTA, 1998, BATISTA; PETRERE, 2003). 

Por outro lado, a pesca que abastece cidades do interior do Amazonas é realizada 

principalmente por canoas motorizadas com capacidade para poucas toneladas, as grandes redes 

não são usadas com frequência e as viagens de pesca são mais curtas (BATISTA, 2003; 

CARDOSO et al., 2004; ALCÂNTARA et al., 2015; LOPES et al., 2016). 

As pescarias comerciais também se moldam as preferências do mercado consumidor, 

que determinam, ao menos em parte, a participação relativa das espécies desembarcadas. No 

alto rio Solimões, baixo rio Amazonas e no estuário, espécies da ordem Siluriformes exercem 

elevada importância nos desembarques (PETRERE et al., 2004; BATISTA et al., 2004; 

BARTHEM; FABRÉ, 2004). Enquanto na porção central da Amazônia, nas cidades de Manaus, 

Manicoré e Juruá as capturas são realizadas principalmente sobre os estoques de Characiformes 

(BATISTA; PETRERE, 2003; CARDOSO; FREITAS, 2008; LOPES et al., 2016). 

Alguns estoques pesqueiros amazônicos estão completamente explotados ou em 

situação de sobrepesca, apresentando substancial redução nos desembarques (PETRERE et al., 

2004; FREITAS et al., 2007; CAMPOS; FREITAS, 2014; CATARINO et al., 2014). No 

entanto, a ausência de séries históricas impede inferências mais robustas. Em geral, os 

desembarques nas cidades do interior do Amazonas são pouco documentados e os estudos que 

são realizados seguem como atividades esporádicas e sem continuidade (BATISTA et al., 

2012). 
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Apesar da importância econômica, social e cultural da pesca comercial, os estudos 

refletem principalmente os desembarques nas grandes cidades. No Amazonas, os registros de 

desembarque de pescado em Manaus, tiveram início na década de 1970 (PETRERE, 1978). 

Cerca de vinte anos depois, Batista (1998) avaliou aspectos de distribuição e dinâmica da pesca 

na Amazônia Central a partir dos desembarques de pescado em Manaus. Os registros de 

desembarque pesqueiro também foram realizados no mercado de Tefé (BARTHEM, 1999) e 

em nove municípios do estado do Amazonas de 2001 a 2004, através do Programa ProVárzea, 

coordenado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA. A última iniciativa de monitoramento da pesca registrada no estado foi a do grupo 

Ecologia e Manejo da Pesca no Amazonas (EMPA), vinculado a Universidade Federal do 

Amazonas - UFAM, quando foram registrados os desembarques de 20 cidades, entre os anos 

de 2010 e 2012.  

Nas pescarias comerciais amazônicas, a riqueza e a diversidade de peixes da biota se 

agregam a uma diversidade cultural e tecnológica de apetrechos e técnicas, que variam 

conforme a região (BATISTA et al., 2012; LOPES et al., 2016). Dessa forma, a avaliação das 

características e tendências na pesca que abastece os diversos centros urbanos regionais é 

fundamental para subsidiar a proposição de estratégias de manejo abrangentes (GONÇALVES; 

BATISTA, 2008). Portanto, esse estudo apresenta uma caracterização das pescarias comerciais 

de dois municípios localizados na calha do rio Solimões – Amazonas. 

2. Material e métodos 

2.1 Área de estudo 

 Os dados que embasaram esse estudo foram coletados durante os desembarques de 

pescado nos municípios de Benjamin Constant e Iranduba, localizados nos trechos superior e 

inferior, respectivamente, do rio Solimões (Figura 1). O município de Benjamin Constant 

pertence a uma das regiões mais preservadas da Amazônia (MIN, 2005), enquanto que 

Iranduba, é responsável por 11% da produção pesqueira que é desembarcada na Amazônia 

Central, sendo considerado o segundo principal porto de pesca dessa região (BARTHEM e 

GOULDING, 2007). Esses municípios, estão distribuídos na calha do rio Solimões – Amazonas 

onde se concentram grande parte da frota pesqueira comercial da Amazônia (BATISTA et al., 

2004). 
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Figura 1. Localização geográfica dos municípios estudados no estado do Amazonas. 1 = 

Benjamin Constant, Alto rio Solimões; 2 = Iranduba, Baixo rio Solimões./ Figure 1. 

Geographic location of the municipalities studied in the state of Amazonas. 1 = Benjamin 

Constant, Upper Solimões River; 2 = Iranduba, Low Solimões river. 

2.2 Coleta de dados 

 Os dados de desembarque pesqueiro foram coletados com questionários 

semiestruturados aplicados de janeiro a dezembro de 2012, nos principais centros de 

desembarque de pescado dos municípios de Benjamin Constant (472 questionários) e Iranduba 

(277 questionários). Em Benjamin Constant não ocorreram coletas nos meses de setembro e 

outubro. Os questionários foram aplicados através de entrevistas com os responsáveis pelas 

embarcações dos peixes que estavam sendo comercializados. Foram coletadas informações 

referentes à produção desembarcada por espécie (kg), número de pescadores por viagem, 

duração das pescarias, apetrechos de pesca utilizados e ambientes explotados.  

 As informações referentes ao nível do rio foram coletadas no endereço eletrônico da 

Agência Nacional de Águas (ANA) e as médias mensais foram utilizadas para descrever a 

variação do regime fluvial ao longo de um ano.  
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2.3 Análise de dados 

 Foi elaborada uma lista dos nomes comuns dos peixes desembarcados e seu possível 

nome cientifico foi identificado através da literatura (REIS et al., 2003; SANTOS et al., 2006). 

O total de pescado capturado foi calculado por município para cada ambiente de pesca, 

apetrecho e mês para expressar a variação ao longo do regime fluvial. A captura por unidade 

de esforço (CPUE) foi calculada, por município, dividindo a captura (kg) de cada viagem de 

pesca pelo esforço de pesca, representado pelo número de pescadores multiplicado pela duração 

das pescarias em dias (PETRERE, 1978) e as médias mensais foram utilizadas para expressar 

a sua variação ao longo do ano.  

3. Resultados 

Foram registrados sessenta e nove nomes comuns de peixes nos desembarques, 

correspondendo a cinquenta e oito espécies ou grupos de espécies. A maior variedade de 

espécies desembarcadas foi encontrada em Benjamin Constant (58) seguido de Iranduba (32). 

Aproximadamente 47% dessas espécies pertenciam a ordem Siluriformes e 37% a ordem 

Characiformes (Tabela 1). Em Benjamin Constant, os peixes da ordem Siluriformes foram os 

mais frequentes nos desembarques (46%). Enquanto em Iranduba, predominaram 

Characiformes (40%). 

A produção média mensal desembarcada foi de 10,20 t ± 8 em Benjamin Constant e de 

12,56 t ± 14,15 em Iranduba. Os pacús (Mylossoma spp.; Metynnis spp.; Myleus spp.) com 13,8 

t, e o acarí – bodó (Pterygoplichthys pardalis) com 11,1 t foram os mais desembarcados em 

Benjamin Constant. O aracú – comum (Schizodon fasciatus) com 46,5 t e a curimatã 

(Prochilodus nigricans) com 20,1 t constituíram as maiores produções em Iranduba (Tabela 1). 

Tabela 1. Produção por espécie (kg) nos municípios em 2012. IR = Iranduba e BC = Benjamin 

Constant./ Table 1. Production by species (kg) in municipalities in 2012. IR = Iranduba and BC 

= Benjamin Constant. 

Espécie Nome comum IR BC Subtotal 

Astronotus spp. Acará-açu 1545 1532 3077 

Chaetobranchus spp. Acará-branco 
 

43 43 

Pterygoplichthys 

pardalis 
Acarí-bodó; Bodó 

12480 11144 23624 
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Pellona spp. 
Apapá-amarelo; Apapá-

branco; Arenga 135 106 241 

Schizodon fasciatus Aracu; Aracu-comum 46530 337 46867 

Chalceus erythrurus Arari 
 

28 28 

Osteoglossum 

bicirrhosum 
Aruanã 

870 609 1479 

Brachyplatystoma 

platynemum; Goslinia 

platynema 

Babão 

650 272 922 

Pterodoras granulosus Bacú-liso 
 

583 583 

Lithodoras dorsalis Bacú-pedra 
 

112 112 

Uaru 

amphiacanthoides 
Bararuá 

 
10 10 

Pinirampus 

pirinampus 
Barba-chata; Pirabutão 

735 859 1594 

Ageneiosus spp. 
Mandubé; Bico-de-pato; 

Boca-de-bolsa; Bocão 
 

845 845 

Hemisorubim 

platyrhynchos 
Braço-de-moça 

 
148 148 

Potamorhina 

altamazonica 
Branquinha-cabeça-lisa 

 
40 40 

Psectrogaster 

amazônica 
Branquinha-cascuda 

 
37 37 

Potamorhina latior Branquinha-comum 2730 1498 4228 

Auchenipterus 

nuchalis 
Cangati 

 
20 20 

Platynematichthys 

notatus 
Cara-de-gato 

 
70 70 

Anodus elongatus Cubiu 
 

117 117 

Oxydoras niger Cuiú-cuiú 205 339 544 

Prochilodus nigricans Curimatã 20111 5817 25928 

Brachyplatystoma 

rousseauxii 
Dourada 

2860 87 2947 
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Brachyplatystoma 

juruense 
Dourada-zebra 

 
4 4 

Brachyplatystoma spp. Filhote; Piraíba 700 67 767 

Crenicichla spp. Jacundá 
 

145 145 

Leiarius marmoratus Jandiá 
 

1460 1460 

Semaprochilodus spp. Jaraqui 5240 960 6200 

Brycon melanopterus Jatuarana 
 

6676 6676 

Hoplerythrinus 

unitaeniatus 
Jeju 

 
298 298 

Pimelodus blochii; 

Pimelodina flavipinnis 
Mandí 

 
1016 1016 

Hypophthalmus spp. Mapará 840 292 1132 

Brycon amazonicus Matrinxã 1020 10533 11553 

Zungaro zungaro Jaú; Pacamon 
 

72 72 

Mylossoma spp.; 

Metynnis spp.; Myleus 

spp. 

Pacú 

18720 13837 32557 

Acestrorhynchus spp. Peixe-cachorro; Dente-de-cão 
 

514 514 

Sorubimichthys 

planiceps 
Peixe-lenha 

 
35 35 

Plagioscion 

squamosissimus 
Pescada 

3340 1479 4819 

Leporinus spp. 
Aracú-amarelo; Aracú-

cabeça-gorda; Piau 
 

7547 7547 

Calophysus 

macropterus 
Piracatinga 

 
929 929 

Brachyplatystoma 

vaillantii 
Piramutaba 

17646 40 17686 

Serrasalmus spp. Piranha; Piranha-preta 656 612 1268 

Pygocentrus nattereri Piranha-caju 
 

1213 1213 

Piaractus 

brachypomus 
Pirapitinga 

625 4416 5041 
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Phractocephalus 

hemioliopterus 
Pirarara 

20 722 742 

Arapaima gigas Pirarucu 750 145 895 

Triportheus spp. Sardinha 880 1993 2873 

Triportheus elongatus Sardinha-comprida 
 

1305 1305 

Triportheus angulatus Sardinha-papuda 
 

3416 3416 

Pseudoplatystoma spp. Surubim; Caparari 4541 7876 12417 

Colossoma 

macropomum 
Tambaqui 

4213 967 5180 

Hoplosternum littorale Tamoatá 
 

942 942 

Hoplias malabaricus Traíra 374 2658 3032 

Cichla spp. Tucunaré 2362 5178 7540 

Outros 
  

38 38 

Número de espécies 
 

32 58 
 

Total 
 

150778 102038 252816 

 

 Os picos de produção em Benjamin Constant foram associados ao período de cheia e 

vazante dos rios (Figura 2), enquanto em Iranduba foram associados ao período de vazante 

(Figura 3). Em Benjamin Constant, os altos valores de desembarque foram associados as 

pescarias de matrinxã (B. amazonicus) e jatuarana (B. melanopterus), que representaram 

54,72% da produção no mês de abril e as pescarias de bodó (P. pardalis) e surubim 

(Pseudoplatystoma spp.) que representaram 38,6% da produção desembarcada em julho. Em 

Iranduba, o aracú-comum (S. fasciatus) e a curimatã (P. nigricans) foram as espécies mais 

desembarcadas no mês de julho, representando 87,07% da produção mensal e o aracú-comum 

(S. fasciatus) e a piramutaba (B. vaillantii) foram as espécies mais desembarcadas em agosto, 

representando 82,20% da produção. 
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Figura 2. Produção mensal da pesca comercial desembarcada em Benjamin Constant. As barras 

indicam a produção de peixes (t) e a linha o nível do rio (m)./ Figure 2. Monthly production of 

commercial fishing landed at Benjamin Constant. The bars indicate the fish production (t) and 

the line the river level (m). 

 

Figura 3. Produção mensal da pesca comercial desembarcada em Iranduba. As barras indicam 

a produção de peixes (t) e a linha o nível do rio (m)./ Figure 3. Monthly production of 

commercial fishing landed in Iranduba. The bars indicate the fish production (t) and the line the 

river level (m). 

Quatro tipos de ambiente foram explorados pela frota pesqueira de Benjamin Constant 

e oito pela frota de Iranduba. Igapós foram explorados apenas pelos pescadores de Benjamin 

Constant. Enquanto paranás, ilhas, praias, costas e bocas foram explorados pela frota de 

Iranduba. As pescarias com maior produção foram realizadas em lagos, rios e costas. Enquanto 

as pescarias em igapós, igarapés e bocas foram menos produtivas. Em Benjamin Constant, os 

rios e lagos foram os ambientes mais utilizados nas pescarias. E, em Iranduba as costas e os 

lagos foram mais explorados (Tabela 2). 
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Tabela 2. Ambientes explorados e produção (kg) desembarcada por tipo de ambiente explorado 

e por município. BC = Benjamin Constant; IR = Iranduba./ Table 2. Environments explored 

and production (kg) landed per type of environment explored and by municipality. BC = 

Benjamin Constant; IR = Iranduba. 

 

 Em Benjamin Constant, foram utilizados cinco tipos de apetrechos de pesca. Em 

Iranduba apenas a malhadeira foi utilizada. A malhadeira foi responsável pela captura de 98,5% 

e 100% do pescado desembarcado em Benjamin Constant e Iranduba, respectivamente. O 

espinhel foi o segundo apetrecho com maior produção desembarcada em Benjamin Constant 

(Tabela 3).  

Tabela 3. Apetrechos utilizados e produção (kg) desembarcada com cada apetrecho por 

município. ML = malhadeira; AZ = anzol; EP = espinhel; PÇ = puçá e RD = rede./ Table 3. 

Fishing gear used and production (kg) landed with each fishing gear per municipality. ML = 

gillnet; AZ = hook; EP = surface longline; PÇ = puçá and RD = net. 

Município ML AZ EP PÇ RD Subtotal 

Benjamin Constant 100560 237 1153 60 28 102038 

Iranduba 150778 
    

150778 

Total 251338 237 1153 60 28 252816 

 

A captura por unidade de esforço (CPUE) variou de 10,2 ± 2,9 a 222,8 ± 207,3 

kg/pescador.dia em Benjamin Constant e de 17,5 ± 16 a 185 ± 288,6 kg/pescador.dia em 

Iranduba ao longo do ano. Em Benjamin Constant foram registrados picos de CPUE no período 

de cheia, em abril, e na vazante dos rios, em maio e agosto. O mesmo padrão foi encontrado 

em Iranduba onde os maiores valores de CPUE foram registrados entre os meses de julho a 

novembro que correspondem aos períodos de cheia e vazante dos rios. Nos dois municípios o 

período da enchente foi marcado por baixos valores de CPUE (Figuras 4 e 5). 

 

Município Lago Igarapé Igapó Rio Paraná Ilha Praia Costa Boca Subtotal 

BC 34634 4690 5 62709 
     

102038 

IR 34948 50 
 

4575 11776 18620 24949 47679 8181 150778 

Total 69582 4740 5 67284 11776 18620 24949 47679 8181 252816 
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Figura 4. Variação da Captura por Unidade de Esforço (CPUE) em Benjamin Constant. As 

barras indicam a CPUE e a linha o nível do rio (m)./ Figure 4. Variation of Capture per Unit of 

Effort (CPUE) in Benjamin Constant. Bars indicate CPUE and line the river level (m). 

 

Figura 5. Variação da Captura por Unidade de Esforço (CPUE) em Iranduba. As barras indicam 

a CPUE e a linha o nível do rio (m)./ Figure 5. Variation of Capture per Effort Unit (CPUE) in 

Iranduba. Bars indicate CPUE and line the river level (m). 

As embarcações utilizadas nas pescarias foram principalmente as canoas motorizadas 

em Benjamin Constant (98,09%) e Iranduba (97,83%). Foram registradas nas outras viagens de 

pesca o uso de canoas sem motor (1,91%) e barcos (2,17%) em Benjamin Constant e Iranduba 

respectivamente. 

4. Discussão 

As pescarias comerciais em Benjamin Constant e Iranduba são tipicamente artesanais, 

com características similares aquelas observadas em outras regiões da bacia Amazônica 

(ISAAC; BARTHEM, 1995; ISAAC et al., 1996; LIMA et al., 2012). Essas pescarias 
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apresentam forte relação com o ciclo de vida das espécies-alvo (ISAAC et al., 1996) e com o 

regime fluvial (BATISTA; PETRERE, 2007), além de estarem sujeitas a influências culturais 

e mercadológicas (LAREDO, 2009). Como observado nesse estudo, as espécies de peixes 

podem ter diferentes designações populares de acordo com a região, dificultando a elaboração 

de planos de manejo visto que as unidades de manejo são populações de espécies que devem 

ser adequadamente identificadas (SANTOS et al., 2006).  

Apesar da riqueza de espécies de peixes na Amazônia, estimada entre 1500 a 6000 

espécies (SANTOS; SANTOS, 2005), apenas 100 são exploradas para o consumo humano 

(PETRERE et al., 2007). Em Benjamin Constant e Iranduba, a quantidade de espécies 

registradas nos desembarques seguiu o padrão que ocorre em toda a bacia, onde são explotadas 

comercialmente de 20 a 72 espécies (CARDOSO; FREITAS, 2007; GONÇALVES; BATISTA, 

2008; BATISTA et al., 2012; ALCÂNTARA et al., 2015; LOPES et al., 2016).  

As diferenças na composição dos desembarques de Benjamin Constant e Iranduba 

podem indicar as preferências do mercado de cada região que variam conforme o perfil cultural 

e econômico do consumidor (BATISTA et al., 2004). Os resultados desse estudo assemelham-

se aos registros de Batista et al. (2004) que observaram uma preferência pelos bagres no alto 

rio Solimões. Contrastando com as pescarias desembarcadas no baixo rio Solimões, onde as 

espécies alvo eram predominantemente Characiformes. A preferência pelos bagres também já 

foi registrada nas pescarias do rio Madeira, nos desembarques em Porto Velho (DORIA et al., 

2012), Manoel Urbano, Sena Madureira e Boca do Acre (ALMEIDA et al., 2012). Enquanto 

em Manacapuru (GONÇALVES; BATISTA, 2008), Juruá (ALCÂNTARA et al., 2015), 

Parintins e Humaitá (LOPES et al., 2016), as principais espécies alvo são os peixes da ordem 

Characiformes. 

As médias mensais de desembarque dos municípios foram inferiores aos valores de 

captura registrados em Manicoré (18,87 t), Manacapuru (172,1 t), Tefé (148 t), Juruá (60 t), 

Parintins (63 t) e Boca do Acre (12,7 t) (CARDOSO; FREITAS, 2008; GONÇALVES; 

BATISTA, 2008; FERRAZ; FIGUEIREDO, 2010; ALCÂNTARA et al., 2015; LOPES et al., 

2016) e superiores aos registrados em Humaitá (5,5 t), Juruá (7,5 t) e Tabatinga (8,5 t) (LOPES 

et al., 2016). O aumento do desembarque nos dois municípios associado ao período da vazante, 

possivelmente ocorreu devido a este corresponder a época de migração de espécies importantes 

para a pesca e a intensificação da atividade pesqueira nos rios e lagos (RIBEIRO; PETRERE, 

1990; BARTHEM; FABRÉ, 2004).   
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Aproximadamente 90% dos desembarques de pescarias comerciais estão concentrados 

em algumas dezenas de espécies (SANTOS et al., 2006). Em virtude disso, existem evidências 

de que os estoques de piramutaba, surubim e curimatã, espécies amplamente explotadas pela 

frota dos municípios estudados, já vem sendo explorados acima da sua capacidade 

(BARTHEM; PETRERE, 1995; FREITAS et al., 2007; CATARINO et al., 2014). Nesse estudo 

62% do total de pescado capturado foi concentrado apenas em oito espécies ou grupo de 

espécies (Schizodon fasciatus, Mylossoma spp., Metynnis spp., Myleus spp., Prochilodus 

nigricans, Pterygoplichthys pardalis, Brachyplatystoma vaillantii, Pseudoplatystoma spp.). 

No mês de julho, o surubim e o acari-bodó foram as espécies mais desembarcadas em 

Benjamin Constant. A importância do surubim nas pescarias comerciais também já foi 

documentada por Almeida et al. (2012) e por Lopes et al. (2016) para o rio Purus. Os altos 

valores de desembarque dessa espécie em Benjamin Constant corroboram os estudos feitos por 

Barthem e Goulding (2007) no Alto rio Solimões. Nessa região existem muitos frigoríficos que 

compram os bagres para abastecer os mercados peruanos e colombianos, sendo que o município 

de Benjamin Constant é considerado um dos principais portos da região fronteiriça Brasil-

Colômbia-Peru. 

O aracú - comum (Schizodon fasciatus) foi amplamente explotado pela frota pesqueira 

de Iranduba. Em 2003, essa espécie representou 2,5% do total desembarcado no estado do 

Amazonas e esteve entre as principais espécies capturadas nas pescarias de Manaus (689.750,8 

kg), Parintins (59.429,3 kg), Alvarães (3.089 kg) (IBAMA, 2004), Manicoré (4.100 kg) 

(CARDOSO; FREITAS, 2008) e Manacapuru (52.500 kg) (GONÇALVES; BATISTA, 2008).  

A composição e a quantidade de pescado desembarcado numa região também podem 

estar relacionadas ao tipo de ambiente que predomina nessa área de pesca (BARTHEM; 

FABRÉ, 2004). Os pescadores de Iranduba exploraram mais ambientes de pesca que os de 

Benjamin Constant. Possivelmente, devido a maior diversidade fisiográfica nessa região, com 

extensas áreas de planície aluvial adjacente ao canal principal do rio Solimões (AB’SABER, 

2002). Os rios foram os ambientes mais produtivos nas pescarias de Benjamin Constant, em 

padrão similar ao observado nas pescarias realizadas em Boca do Acre, Parintins e Tabatinga 

(ALMEIDA et al., 2012; LOPES et al., 2016). No município de Iranduba foi observado uma 

alta produção pesqueira oriunda de costas e lagos, sendo de lagos relatado também nas regiões 

de Coari, Juruá e Humaitá (CORREIA et al., 2012; ALCÂNTARA et al., 2015; LOPES et al., 

2016). 
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Os apetrechos de pesca são utilizados de acordo com o período do ano e espécie a ser 

explotada (FREITAS et al., 2002). A malhadeira foi o apetrecho mais frequente nas pescarias 

de Benjamin Constant e Iranduba devido as vantagens inerentes as diversas formas de uso e a 

eficiência em todos os períodos do regime fluvial (BATISTA et al., 2004, FERNANDES et al. 

2009). O uso da malhadeira começou a se tornar frequente na pesca comercial na década de 70 

(PETRERE, 1978; SMITH, 1979), desde então esse apetrecho vem sendo amplamente utilizado 

em diversas regiões da bacia Amazônica (SOUSA, 2009; CORREIA et al., 2012; 

ALCÂNTARA et al., 2015; INOMATA; FREITAS, 2015; LOPES et al., 2016). A maior 

variedade de apetrechos de pesca observados nas pescarias de Benjamin Constant reflete os 

aspectos artesanais das pescarias dessa região que possui um sistema multiespecífico, onde a 

pesca é efetuada com multi-apetrechos e explora uma variedade de espécies (BATISTA; 

PETRERE, 2003; FERNANDES et al., 2009). 

As variações na CPUE, em Benjamin Constant e Iranduba, ao longo do ano, estão 

relacionadas possivelmente com as mudanças no ambiente e no ciclo de vida das espécies-alvo 

das pescarias que são influenciadas pelo regime fluvial (WINEMILLER; JEPSEN, 1998). A 

CPUE média registrada em Benjamin Constant (103,38 kg/pescador.dia) e Iranduba (83,57 

kg/pescador.dia) foi maior que o valor registrado para os municípios de Juruá (68,5 

kg/pescador.dia), Parintins (61,2 kg/pescador.dia) e Tabatinga (42,2 kg/pescador.dia) 

(ALCÂNTARA et al., 2015; LOPES et al., 2016) e menor do que o observado em Coari (106,61 

kg/pescador/dia) e Manacapuru (200 kg/pescador/dia) (IBAMA 2005). 

O maior rendimento pesqueiro registrado em Benjamin Constant pode estar relacionado 

com o tipo de ambiente explotado pela frota pesqueira desse município, uma vez que as 

pescarias em rios tendem a ser mais produtivas do que as pescarias realizadas em áreas alagadas 

para um mesmo tipo de embarcação (VIANA, 2004). Apesar da produtividade de pescarias 

realizadas em canoas motorizadas ser menor que a de embarcações de maior porte, uma alta 

frequência de uso das canoas motorizadas também já foi registrada em outros municípios da 

região (VIANA, 2004; INOMATA; FREITAS, 2011). O uso desse tipo de embarcação pode 

estar relacionado com a facilidade de aquisição pelos pescadores comerciais no Amazonas 

(GONÇALVES; BATISTA, 2008; ALCÂNTARA et al., 2015).  

5. Conclusão 

A variação observada na composição das capturas, na produção total de peixes, nos 

ambientes de pesca e nas artes de pesca utilizadas, indica que as pescarias na Amazônia são 
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diversas. Fatores como, a intensidade e a duração dos diferentes períodos hidrológicos, o 

esforço de pesca, as preferências do mercado consumidor e os diferentes habitats influenciam 

a diversidade da pesca na Amazônia. Essa variabilidade precisa ser levada em consideração ao 

se desenvolver estratégias de manejo pesqueiro nessa região, para que sejam evitadas políticas 

generalistas que possam se mostrar ineficazes a sustentabilidade dos estoques pesqueiros. 
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Background. The landscape, the environments, the diversity of fisheries and the seasonal 

flooding dynamics should be considered during the development of management measures, as 

these factors determine the distribution and ecology of the fishery resources and the behavior 

of the fisherman. In this context, the spatial dynamics of commercial fishing in Iranduba and 

Benjamin Constant, municipalities located the Amazon, were analyzed. 

Materials and methods. Fishery data such a catch (kg), fishing gear, origin and fishing effort 

were collected in 2012 at the main landing sites of municipalities. The locations of fishing 

sites were documented in 2018 with the help of fishermen from the municipalities. Data 

spatialization was performed using QGIS (2.18) software. 

Results. Thirty-two fishing sites were identified in the municipality of Iranduba, and twenty-

six were identified in Benjamin Constant. The fishermen operated within a radius of 70 km of 

Iranduba during both periods of the river regime. In Benjamin Constant, the area of operation 

was 224 km during the high-water period and 280 km during the low-water period. In 
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Iranduba, Janauacá lake and Manaquiri beach had the highest catches during the high-water 

and low-water periods, respectively. In Benjamin Constant, the highest catches were observed 

in the Solimões river for both periods. During the low-water period, the highest yields were 

recorded at fishing sites farther from the municipal seat, whereas during the high-water 

period, the highest yields were recorded in locations closer to the municipalities. 

Conclusion. The spatialization of fisheries helps understand the behavior of the fleet and can 

indicate the origin of changes in the quantity and quality of production and, therefore, should 

be considered in the management of the activity. 

 

Keywords: Inland fishing, fishing landing, spatial dynamics, fishing environments. 

INTRODUCTION 

Fishery sciences seek to promote the sustainable management of aquatic resources 

through the use and conservation of resources in an economically, socially and 

environmentally responsible manner (FAO 2014).  

The equilibrium of the ecosystems containing species of commercial importance should 

be one of the most important aspects in the choice of management options for fishing activity 

(Pauly et al. 2003) because an understanding of the distribution of fishery resources and the 

dynamics of environmental factors can provide support for sustainable fishing (Cetra et al. 

2017). Establishing the basis of ecological and economic zoning in a given area is equivalent 

to undertaking a study to determine the vocation of all the subspaces (Ab'Saber 1989). 

Classification and zoning based on a combination of  spatial (e.g., vegetation, habitat type and 

morphology) and non-spatial attributes (e.g., fish abundance, diversity and population 

density) have been developed to provide support to decision-making (Câmara 1999, Hawks et 

al. 2000). 

In the Amazon, the diversity in commercial fisheries must be taken into account in the 

development of appropriate management measures (Lopes et al. 2016). In addition, the 

landscape, environments, climatic characteristics and seasonal flooding dynamics, which  

differ in each region, must be considered because these factors determine the distribution and 

ecology of the fishery resources and, consequently, the behavior of the fisherman (Ruffino 

2004). 

The use of fishing data with spatial information helps to understand parameters that 

determine the level of fishery production and contribute to the zoning of the activity (Sousa 

2005). It is possible that an analysis of continuous fishing data combined with geodata can 
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generate innovative tools to support decision-making and scientific monitoring of the fishing 

impact on stocks (Ferreira 2018).  

The spatialization of fishing areas accomplished with the help of fishermen is an 

important tool in the application of the public, inspection and protection policies of the 

territory because fishermen know where and when a given resource occurs (Furtado 2002, 

Begossi 2004). In addition, an analysis of the dynamics of the spatial distribution of fishing 

may indicate an expansion of the area of the fleet as a result of the depletion of stocks located 

closer to urban centers (Berkes et al. 2006). 

Sousa (2009) conducted a spatialization of the Manacapuru fish landing data and found 

that the fishermen were fishing primarily near the lakes banks and rejected areas located near 

the city, possibly due to the depletion of stocks in those areas. 

Several studies have been conducted in the Amazon region using geoprocessing 

techniques and methods primarily to generate thematic maps and classify areas according to 

fishing intensity (Sousa 2005, Sousa 2009, Correia 2014). 

The spatialization of fish landing data allows the origin of the fish to be determined and 

the contribution of each fishing site to fishery production to be assessed, which facilitates the 

zoning of activity in each region. Therefore, the spatial distribution of commercial fishing was 

evaluated for two cities located in the Solimões-Amazon River channel. 
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MATERIALS AND METHODS 

Study area. The study was carried out in the municipalities of Benjamin Constant and 

Iranduba, located in the upper and lower reaches, respectively, of the Solimões River (Figure 

1). These municipalities have a potentially large fish market due to the proximity of major 

consumer centers; Iranduba is located in the metropolitan area of Manaus, whereas Benjamin 

Constant is connected to the Colombian market through the city of Letícia. Both are located 

along the Solimões-Amazon River channel, where a large part of the Amazonian commercial 

fishing fleet is concentrated (Batista et al. 2004). 

Data collection. The fish landing data were collected using semi-structured questionnaires 

applied from January to December 2012 in the fish landing centers of the municipalities of 

Benjamin Constant and Iranduba. The geographical location of fishing sites recorded in 2012 

was collected through interviews with fishermen conducted in March and May 2018. The 

interviews were conducted using a list of fishing sites registered in 2012 and hydrographic 

maps of the municipalities. For the spatialization of the fish landing data, water mass data 

were collected in the shapefile format, and for the description of variation in the river regime, 

data on river level fluctuation was collected from the National Water Agency. 

Data analysis. The monthly averages of the river levels in the two municipalities were used 

to define two periods of river regime: high water and low water. In Benjamin Constant, the 

months of October to April corresponded to the high-water period and the months of May to 

September corresponded to the low-water period. In Iranduba, the months of December to 

June corresponded to the high-water period and the months of July to November 

corresponded to the low-water period.  

The fishing frequency was measured as the number of fishing trips, the catch was 

quantified in kilograms, and the catch per unit effort (CPUE) was calculated by dividing catch 

(kg) by effort, which was determined by multiplying the number of fishermen by the number 

of fishing days (Petrere 1978). These variables were calculated by municipality, by fishing 

site and by river regime period. 

The geographic coordinates of the fishing sites were marked on the map using the 

software Google Earth Pro, and these data were later converted into KML files for reading in 

the geoprocessing software. 
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In the QGIS geoprocessing software (version 2.18), the coordinates were transformed 

into shapefiles, and the information on fishing frequency, catch (kg) and CPUE (kg·man× 

day) were linked to the DBF files of the municipalities. 

To define the zone of operation of the fishing fleet of the municipalities, the Buffer 

tool was used, which is available in the multi-distance buffer plug-in of QGIS. These 

analyses, the SIRGAS 2000 Datum (Geocentric Reference System for the Americas) was 

used. 

Quantitative (gradual) thematic maps were generated in the QGIS software using the 

fishing frequency, catch (kg) and CPUE (kg·man× day) values for the two river regime 

periods in the two municipalities. 

RESULTS 

In 2012, during the high-water period, 25 fishing sites were used in Iranduba, and 14 

were used in Benjamin Constant. During the low-water period, 27 fishing sites were used in 

Iranduba, and 15 were used in Benjamin Constant. 

In the municipality of Iranduba, five buffers were defined from the centroid 

(municipal seat), using intervals of 14 km in the two river regime periods (Figures 2 and 3). In 

Benjamin Constant, eight and ten buffers were defined in the high- and low-water periods, 

respectively, using intervals of 28 km from the centroid (Figures 4 and 5). 

In the 14 km area of operation around Iranduba, 48% of the fishing sites used during 

the high-water period and 62.96% of the sites used during the low-water period were 

identified. In the 28 km area of operation around Benjamin Constant, 21.42% of the fishing 

sites used during the high-water period and 53.33% of the sites used during the low-water 

period were identified. 

In both periods of the river regime, Castanha lake was the most distant fishing site 

exploited in Iranduba (57.44 km from the municipal seat). In Benjamin Constant, Comprido 

lake was the most distant fishing site recorded during the high-water period (264.47 km from 

the municipal seat), and Santa Fe lake was the most distant site exploited (199.83 km from the 

municipal seat) during the low-water period. 

Most of the fishing sites in the two municipalities (87%) were exploited from 1 to 10 

times throughout the year. 

Janauacá lake (47 fishing trips) and the Iranduba coast (17 fishing trips) were the 

fishing sites most frequently exploited by the fishermen from Iranduba during the high-water 

period, whereas the Curuçá coast (19 fishing trips) and the Janauacá lake (12 fishing trips) 

were the sites most frequently used during low-water period (Figures 6 and 7). 
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The Solimões and Javari rivers were the fishing sites most frequently exploited by the 

fishermen of Benjamin Constant during both periods of the river regime. During the high-

water period 43 and 9 fishing trips were conducted in Solimões and Javari rivers, respectively. 

During the low-water period 34 and 17 fishing trips were conducted in Solimões and Javari 

rivers, respectively (Figures 8 and 9). 

In the municipality of Iranduba, of the 25 fishing sites identified during the high-water 

period, 7 (Grande lake, Jutaí lake, Maria Antônia island, the Maria Antonia river, boca of the 

Manaquiri, Manaquiri beach and the Italiana stream) were exploited only once by the 

fishermen. During the low-water period, of the 27 fishing sites identified, 14 (Jutaí lake, 

Castanha lake, Iranduba lake, Janauacá lagoon, Maria Antônia island, the Manaquiri coast, the 

Jandira coast, the Iranduba channel, Maria Antônia beach, Moratu beach, the Jacurutu river, 

the Solimões river, and the Tilheiro and Janauacá villages) were exploited only once. 

In Benjamin Constant, of the 14 sites identified during the high-water period, 6 

(Palmares, Feijoal, Santa Rita, and Tacana streams and the Javarizinho and Itaquaí rivers) 

were exploited by fishermen only once. During the low-water period, 7 (Assacaio, Piranha, 

Santa Fé, Jacaré, São Miguel lakes and the Bom Intento and Paraná streams) were exploited 

only once. 

In Iranduba, Janauacá lake (15.78 t) and the Iranduba coast (4.44 t) were the fishing 

sites with the highest catches during the high-water period. Manaquiri beach (22 t) and the 

Curuçá coast (20.82 t) recorded the highest catches during the low-water period (Figures 10 

and 11). The Solimões river (10.88 t) and the Curuçá river (7.05 t) were the sites with the 

highest catches in Benjamin Constant during the high-water period. The Solimões river (4.82 

t) and Tucano lake (2.28 t) recorded the highest catches during the low-water period (Figures 

12 and 13). 

During the low-water period, the highest CPUEs were recorded at fishing sites farther 

from the municipal seats in both municipalities. In contrast, during the high-water period, the 

highest CPUEs were recorded at sites closer to the municipalities. 

In Iranduba, Maria Antônia island (155 kg·man× day) and the Maria Antônia river 

(120 kg·man× day) were the fishing sites with the highest CPUEs during the high-water 

period. Manaquiri beach (321.83 kg·man× day) and Moratu island (197.37 kg·man× day) 

recorded the highest CPUEs during the low-water period (Figures 14 and 15).  

In Benjamin Constant, the Javari river (170.32 kg·man× day) and the Feijoal stream 

(73.33 kg·man× day) were the fishing sites with the highest CPUEs during the high-water 
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period. Piranha lake (285 kg·man× day) and Sacambu lake (235 kg·man× day) recorded the 

highest CPUEs during the low-water period (Figures 16 and 17). 

 

DISCUSSION 

The fishing fleet operating in the municipality of Iranduba exploited more fishing sites 

than the fishing fleet of Benjamin Constant. This is possibly due to the physiographic features 

of this region which, due to the influence of the hydrodynamic force of the Amazon river, is 

more diverse than the upper Solimões river, which is characterized by strong alluviation 

(Martinelli 1986, Ab'Saber 2002). In addition, Iranduba is considered to be the second largest 

fish landing port in Central Amazon (Barthem and Goulding 2007) and may receive fishing 

vessels based in other municipalities. 

The number of fishing sites identified in Iranduba (32 sites) and Benjamin Constant 

(26 sites) was low in relation to the number of sites documented in Coari (221 sites, Corrêa et 

al. 2012) and Alenquer (106 sites, Ferreira 2018). This is possibly due to differences in the 

fishing fleet of these municipalities, with other sites comprising more vessels, and differences 

in data sampling. 

The fishing frequency was higher at sites close to the municipal seat, corroborating the 

fish landings of the Lower Amazon river (Isaac et al. 2004). This is supposedly due to the low 

cost of fishing campaigns, limited fleets or higher productivity of the sites. 

In Iranduba, the absence of a difference in the area of operation of the fishing fleet 

throughout the year indicates that it has developed strategies to use these environments in 

both the high and low water periods. The 70 km radius of operation of the fleet was similar to 

that observed by Batista (2004) in the Central Amazonia, where the canoes showed a 

restricted distribution within a 100 km radius, and by Viana (2004) in the municipality of 

Tefé, where the fishermen exploited fishing sites within a radius of 50 km around the city. 

The fishing fleet of Benjamin Constant exploited more distant fishing sites during the 

low-water period than during the high-water period. During the low-water period, the size of  
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the landscape decreases and fisheries become more intense (Lopes et al. 2016). During the 

low-water period, the fishing sites become more diverse, and new fishermen join the activity 

because, due to the high vulnerability of the species, it does not require a great deal of 

experience or specific fishing equipment (Cardoso and Freitas 2006, Pereira and Fabré 2009). 

The area of operation of the fishing fleet from Benjamin Constant during the low-

water period (280 km) was similar to that recorded in Parintins, where fishing was carried out 

within a radius of 300 km around the city (Batista 2004). However, the area was lower than 

that observed for the fishing fleet based in Manaus, where the fishermen operated within a 

radius of 400 km from the fish landing center (Sousa 2005). Manaus, however, is a city with a 

substantially larger consumer market than the other cities in the state and has a fishing fleet 

able to make longer trips (Batista 2004). 

The area of operation for the fishing fleet in Benjamin Constant was greater than that 

of Iranduba. This was likely due to the high number of indigenous communities in the Upper 

Solimões region (350) (FUNAI 2018), which, when restricted resources are required, the 

municipal seats can catch the fish to be traded in the port of the municipality. 

The radius of operation of the fishing fleet may be related not only to the 

characteristics of the fleet of each region (Batista et al. 2004) but also to the scarcity of fishing 

resources. A decrease in the fish stocks at sites near the municipal seats might lead fishermen 

to travel to more distant regions to fish (Isaac et al. 2004, Sousa 2009). This is a common 

phenomenon in marine fisheries, in which the fishing fleet moves continuously in search of 

still abundant stocks and more profitable fisheries (Berkes et al. 2006).  

The low frequency of use of more than half of the identified fishing sites indicates that 

the fisheries are concentrated in a few sites. This is due to fishermen searching for fish in 

specific locations because they know the habits of many species in the wild, which result in a 

non-uniform distribution across the region (Begossi 2004). The distribution of fish  
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populations in the environment are influenced by environmental factors, and their 

understanding has become increasingly important due to the anthropogenic pressures on fish 

resources (Lowe-McConnell 1987, Brazner and Beals 1997, Arantes et al. 2011). In 

Mamirauá, it was recorded that deeper, larger and more connected lakes and connecting 

channels sustain larger pirarucu (Arapaima gigas) populations (Arantes et al. 2011) 

During the high-water period, Janauaca lake was visited by the fishermen of Iranduba 

with greater frequency than other sites. The importance of this lake to the Lower Solimões 

river region has also been documented by other authors (Petrere 1978, Batistella et al. 2005). 

The lake is located on the right bank of the Solimões river and is one of the region's oldest 

and most traditional fishing sites (Petrere 1978). The Curuçá coast was visited by fishermen 

during the low-water period, and this region is known primarily for its high agricultural 

production (Frota Filho et al. 2011). 

The importance of the Solimões river to commercial fishing in Benjamin Constant was 

observed during both periods of the river regime and has already been documented by other 

authors for this region (Barthem and Goulding 2007). This is possibly because the fishing 

activity is concentrated close to the riverside communities, which are primarily located on the 

banks of the Solimões river (Fronteiras 2018). In addition, several environments in this region 

are located within areas belonging to indigenous people, who constitute 18% of the 

population of the Upper Solimões river and control a large part of the Javari river (MIN 2005, 

IDAM 2017). In Javari, several indigenous societies occupy the same territory, which is 

estimated to have an extent of 8519000 ha (Baines 2001). 

Intense fishing in the Solimões river at Benjamin Constant was also possibly due to 

the capture of catfish (Order Siluriformes) that are sold by the fishermen to the 

slaughterhouses, which stock fish for export (Cruz 2007).  These species are primarily  
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captured in the main river channel and account for a high proportion of the fish landings at the 

ends of the Solimões-Amazon river channel (Batista et al. 2012). 

Janauacá lake is a characteristic floodplain environment (Batistella et al. 2005) and 

this site recorded the highest fishery production of Iranduba during the high-water period. 

These environments have the highest fish abundance in the Amazon River basin (Henderson  

and Crampton 1997) and, along the Solimões-Amazon river, are within 20 km (Upper and 

Middle Solimões) to 200 km (Lower Amazon) from the municipality (Barthem and Fabré 

2004). 

The catch from Janauacá lake was also quantified during the year 1976, where a  

production of 1277.5 t of fish was recorded (Petrere 1978). This fishing site has been widely 

exploited by fishermen, possibly because it is located closer to the urban centers than other 

sites (Petrere 1978). In addition, the decrease in the amount of fish caught over the years may 

be related to the rapid development of small communities around the lake (Miranda 2013). 

During the low-water period, Manaquiri beach recorded the highest fishery production 

in Iranduba. This environment is formed in the river channel only during the low-water period 

(Sousa 2009), and its importance for commercial fishing was also reported by Cardoso (2005) 

at Manicoré for fishing with motorized canoes during the dry season and by Lopes et al. 

(2016), who reported that Boca do Acre, Humaitá, Juruá, Parintins and Tabatinga exploited 

this environment throughout the year. The high fish production reported from beaches is 

possibly related to the formation of shoals for reproductive migration (Araújo-Lima and 

Ruffino 2003). 

The fisheries located on the Solimões river in Benjamin Constant recorded the highest 

catches in both periods of the fluvial regime. The importance of the Solimões river for  
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Cardoso R.S. 2005. A pesca comercial no município de Manicoré (rio Madeira), Amazonas, Brasil (Masters dissertation). 

[Commercial fishing in the municipality of Manicoré (Madeira river), Amazonas, Brazil.] Freshwater Biology and Inland 

Fishing, National Institute of Amazonian Research / Federal University of Amazonas Foundation, Manaus. [In Portuguese.] 

Miranda E.C.A.O. 2013. Influência do pulso de inundação do rio Solimões sobre os processos geoquímicos e comunidade 
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commercial fishing in the Amazon has also been reported by other authors for the regions of 

Middle Solimões (Viana 2004) and the Lower Amazon (Isaac et al. 2004). During the low-

water period, the catch was lower, possibly due to the increased fishery yield in the lakes 

(Freitas and Rivas 2006). At that time, when the fish are not migrating through the river 

channel, they are retained in the lakes (Barthem and Goulding 1997). 

Fishing sites located near the municipal seats recorded a higher CPUE during the high-  

water period, and the sites farthest from the municipal seats recorded a higher CPUE during 

the low-water period. During the high-water period, with the expansion of the environment as 

a result of flooding (Barthem and Fabré 2004), the fishermen are possibly able to make 

catches at sites closer to the municipalities.  

In the low-water period, with the decrease in the river level, new fishing sites are 

formed (Sousa 2005). These new sites, however, are generally not located close to the 

municipalities (Pereira and Fabré 2009), causing fishermen to travel greater distances to fish. 

In addition, during the low-water period, the concentration of fish in the lakes may lead 

fishermen to seek less heavily fished lakes that are located further from the urban centers to 

obtain higher yields (Barthem and Goulding 1997, Begossi 2001). 

The fishing sites that recorded the highest fishery production did not obtain the highest 

yields, except for Manaquiri beach in Iranduba; this was possibly due to variation in the 

CPUE according to the magnitude of the effort that was applied because the sites with the 

highest catches demanded a greater effort (Batista and Petrere 2007, Ferreira 2018). 

In the fishing sites with the highest fishery yield, the use of motorized canoes was 

observed. By using this type of vessel, fishing trips are shorter, and consequently the fishing 

effort is lower, which increases fishery yield (Batista et al. 2012). Fishing sites with higher 

CPUEs were not the sites most frequently used by fishermen. These sites may have been 

exploited only at times of high fish concentration, which may have increased fishery yields 

(Ferreira 2018). 

________________ 
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Thus, it is proposed that the spatial aspects of commercial fishing activity be 

considered in the decision-making process for the implementation of fishery management. 

Not only is the spatial context of great importance for understanding the behavior of the 

fishing fleet, but it may also indicate the origin of changes in the quantity and quality of 

production that may not only be the result of fishing dynamics but also result from factors 

such as climate change, deforestation or use of the environment in conflict with other 

activities.  
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Figure captions 

 

Figure 1. Study area in Amazonas state. 1=Benjamin Constant, Upper Solimões river; 

2=Iranduba, Lower Solimões river. Km=kilometers. 
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Figure 2. Area of operation of the fishing fleet of Iranduba in the high-water period. 

Km=kilometers. 

 

Figure 3. Area of operation of the fishing fleet of Iranduba in the low-water period. 

Km=kilometers. 
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Figure 4. Area of operation of the fishing fleet of Benjamin Constant in the high-water period. 

Km=kilometers. 

 

Figure 5. Area of operation of the fishing fleet of Benjamin Constant in the low-water period. 

Km=kilometers. 
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Figure 6. Fishing frequency of Iranduba in the high-water period. Km=kilometers. 

 

Figure 7. Fishing frequency of Iranduba in the low-water period. Km=kilometers. 
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Figure 8. Fishing frequency of Benjamin Constant in the high-water period. Km=kilometers. 

 

Figure 9. Fishing frequency of Benjamin Constant in the low-water period. Km=kilometers. 
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Figure 10. Catch (kg) of Iranduba in the high-water period. Km=kilometers. 

 

Figure 11. Catch (kg) of Iranduba in the low-water period. Km=kilometers. 
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Figure 12. Catch (kg) of Benjamin Constant in the high-water period. Km=kilometers. 

 

Figure 13. Catch (kg) of Benjamin Constant in the low-water period. Km=kilometers. 
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Figure 14. Catch per unit effort (CPUE) of Iranduba in the high-water period. Km=kilometers. 

 

Figure 15. Catch per unit effort (CPUE) of Iranduba in the low-water period. Km=kilometers. 
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Figure 16. Catch per unit effort (CPUE) of Benjamin Constant in the high-water period. 

Km=kilometers. 

 

Figure 17. Catch per unit effort (CPUE) of Benjamin Constant in the low-water period. 

Km=kilometers. 
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SÍNTESE 

 

Neste trabalho foi avaliada a pesca comercial desembarcada em Benjamin Constant e 

Iranduba, municípios localizados no estado do Amazonas. O estudo foi dividido em dois 

capítulos, no primeiro foi caracterizada a atividade pesqueira e no segundo foi analisado o uso 

da paisagem pela pesca comercial. Esta dissertação traz resultados que podem auxiliar no 

entendimento da atividade pesqueira dessas regiões, e contribuir com embasamento teórico no 

desenvolvimento de estratégias de manejo pesqueiro nessas unidades. 

Em Benjamin Constant e Iranduba a captura e a CPUE variaram ao longo do ano com 

picos no período de vazante dos rios. Apesar da variedade de locais de pesca registrados os 

valores altos de frequência, captura e CPUE se concentraram em poucos locais. O apetrecho 

mais utilizado foi a malhadeira e as pescarias foram realizadas principalmente com canoas 

motorizadas. Os pescadores de Benjamin Constant exploraram locais de pesca em uma área 

maior que os de Iranduba. E foram observadas variações na composição das espécies 

desembarcadas nos municípios, indicando a diversidade das pescarias amazônicas. 

As análises espaciais realizadas com o auxílio de ferramentas do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), em conjunto com o conhecimento tradicional dos pescadores vem se 

tornando essencial para o desenvolvimento de políticas de manejo eficazes para a 

sustentabilidade dos estoques pesqueiros. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Exemplo de formulário que foi aplicado para obtenção de dados pesqueiros em 

2012. 

 


