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Resumo 
 

As populações de tambaqui (Colossoma macropomum), um Characidae  de grande porte que tem 

seu ciclo de vida associado aos ambientes de várzea em rios de água branca na Amazônia,  têm 

sido historicamente alvo de pescadores. Mais recentemente, em virtude da pressão pesqueira 

crescente nas ultimas décadas tornou-se necessário o desenvolvimento de estratégias para a 

exploração sustentável deste recurso. Zoneamentos aquáticos com lagos de uso (aberto para 

pesca) e preservação (fechado para pesca) têm sido utilizados com esse objetivo em Unidades de 

Conservação. Afim de subsidiar estratégias de manejo sustentável em áreas de várzea na 

Amazônia, este trabalho tem por objetivo analisar o conhecimento ecológico local (CEL) de 

pescadores ribeirinhos sobre o tambaqui e a influência de características ambientais sobre a 

abundância em lagos zoneados situados no setor Caua-Cuiuanã da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP). Este trabalho foi organizado em dois capítulos. No 

primeiro investigou-se o CEL dos pescadores da RDS-PP sobre tambaqui e as características da 

sua pesca, a fim de verificar o quanto este conhecimento se assemelha ou se diferencia das 

informações científicas e de que maneira pode contribuir para a melhoria do sistema de co-

gestão da pesca existente nesta reserva. Foram entrevistados trinta e três pescadores no ano de 

2013. Informações relevantes sobre etnotaxonomia, habitats, deslocamentos, reprodução, 

características das pescarias e regras para a gestão das pescarias de tambaqui foram fornecidas 

pelos pescadores e classificadas de acordo com o nível de concordância com as informações 

científicas. As informações úteis (“insights”) que ainda não foram estudadas pela ciência 

também foram consideradas. Os níveis de concordância identificado entre as informações 

científicas e o conhecimento ecológico local sobre o tambaqui abrem novas perspectivas para 

estudos ecológicos futuros na região do baixo rio Purus e criam oportunidades para incentivar a 

participação dos pescadores, por meio da utilização do conhecimento empírico destes, na co-

gestão das pescarias de tambaqui. No segundo capítulo comparou-se a abundância relativa de 

tambaqui e parâmetros populacionais, bem como, a influência de características ambientais 

bióticas e abióticas sobre a distribuição espacial  de tambaquis entre seis lagos de preservação e 

seis de uso, através de pescarias experimentais realizadas em 2012 e 2013. As zonas não diferem 

quanto às características limnológicas, mas distinguem-se quanto às características estruturais e 

quanto à densidade de zooplâncton. Foram capturados 296 indivíduos, sendo que a maior parte 

nos lagos de preservação. Estes lagos possuem mais adultos e os indivíduos são maiores em 

comprimento e peso. Os valores médios de CPUE entre os lagos foram estatisticamente 

semelhantes (p=0,06). A distribuição espacial parece ser influenciada pela densidade de 

zooplâncton (R²= 0,53, p<0,03) e a distribuição espacial de zooplâncton parece ser influenciada 

por características estruturais (R²= 0,66, p<0,001). Os resultados evidenciam um relativo 

sucesso no modelo de gestão da RDS-PP para a conservação do tambaqui e ressaltam a 

importância de zooplâncton na distribuição da espécie entre lagos na várzea. De modo geral e 

considerando os resultados dos dois capítulos, espera-se que estas informações possam 

contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais eficientes para a conservação do tambaqui 

na Amazônia Central. 

 

Palavras chave: Characidae, etnoconhecimento, manejo pesqueiro, unidade de conservação, 

plano de manejo, planície de inundação, lagos 
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Abstract  

 

Tambaqui (Colossoma macropomum) is a large Characidae which has its life cycle associated 

with white water rivers floodplain environments in the Amazon. Its populations has historically 

been the target of fishermen. More recently, due to the increasing fishing pressure in the last 

decades it has become necessary to develop strategies for the sustainable exploitation of this 

resource. Water zoning in lakes of use (fished) and lakes of preservation (no-take) has been used 

for this purpose in Protected Areas. In order to support sustainable management strategies in 

Amazon floodplain areas, the goal of this paper is to analize both the local ecological knowledge 

(LEK) of fishermen about tambaqui and the influence of environmental characteristics on the 

abundance of this species in zoned lakes located in Caua-Cuiuanã sector of Piagaçu-Purus 

Sustainable Development Reserve (SDR-PP). The paper is organized into two chapters. The first 

one investigated the LEK of fishermen on the SDR-PP tambaqui and the characteristics of their 

fisheries, in order to ascertain how this knowledge resembles or differs from scientific 

information and how this can contribute to the improvement of the co-management system of 

existing fishing on this reservation. Thirty-three fishermen were interviewed in 2013, when 

relevant information about folk taxonomic, habitats, displacement, reproduction, characteristics 

of the fishery and and rules for fisheries management tambaqui were provided by fishermen and 

then classified according to the level of agreement with scientific information already known. 

Useful informations ("insights") which have not yet been studied by science were also 

considered. Levels of concordance identified between scientific information and LEK about 

tambaqui open new perspectives for future ecological studies in the lower Purus river region and 

create opportunities to encourage the participation of fishermen, through the use of their 

empirical knowledge, in the co-management fisheries tambaqui. In the second chapter, the 

relative abundance of tambaqui and the population parameters were compared, as well as the 

influence of biotic and abiotic environmental characteristics on the spatial distribution of 

tambaquis from six preservation lakes and six lakes of use through experimental fishing 

conducted in 2012 and 2013. The zones do not differ of each other in limnological 

characteristics, but differ in structural characteristics and density of zooplankton. 196 individuals 

were captured, most from the preservation lakes. These lakes have more adults and individuals 

are greater in length and weight. The average values of CPUE between the lakes were 

statistically similar (p=0.06). The spatial distribution appears to be influenced by the density of 

the zooplankton (R²=0.53, p<0.03) and spatial distribution of zooplankton appears to be 

influenced by structural features (R²=0.66, p<0.001). The results show a relative success in the 

management model of RDS - PP and emphasize the importance of zooplankton in the 

distribution of tambaquis between floodplain lakes. Generally and considering the results of the 

two chapters, it is hoped that this information can contribute to the development of more 

effective strategies for conservation of the tambaqui in the Central Amazon. 

 

Keywords: Characidae, ethnoknowledge, fisheries management, conservation unit, management 

plan, floodplain, lakes 
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Introdução Geral 

 

 
A pesca na região amazônica se destaca em relação às demais regiões brasileiras, 

pela sua complexidade, em decorrência da diversidade de ambientes, da riqueza de espécies 

exploradas, pelo percentual de pescado capturado e pela predominância da pesca artesanal 

realizada por populações tradicionais (Cerdeira et al., 1997; Freitas & Rivas, 2002; Barthem 

& Fabré, 2003; Ruffino et al., 2006, Castello et al., 2013). Prioritariamente a gestão da 

atividade pesqueira na Amazônia vem sendo feita mediante decisões tomadas de forma 

centralizada e sem o envolvimento dos pescadores (Begossi, 2010), salvo algumas exceções 

mais recentes, a partir da implementação de unidades de conservação de uso sustentável nos 

anos noventa (Lopes et al., 2011). A falta de recursos humanos e financeiros destinados à 

fiscalização tem contribuído para a ineficiência do modelo de gestão centralizada (Bayley & 

Petrere, 1989). Um dos reflexos negativos deste modelo pode ser observado em estudos que 

avaliaram o desembarque pesqueiro nos grandes centros urbanos amazônicos e identificaram 

efeitos de sobrepesca em algumas populações comercialmente exploradas (Barthem & 

Petrere, 1995; Isaac & Ruffino, 1996;; Isaac & Ruffino,1999).  

 

 Historicamente o tambaqui (Colossoma macropomum) é explorado comercialmente 

na bacia amazônica desde o final do século IX  (Veríssimo, 1895; Ruffino & Isaac, 1994) 

porém nas últimas décadas a pressão sobre este recurso tem ocasionando a depleção dos 

estoques em diversas áreas da Amazônia (Merona & Bittencourt, 1988; Bayley & Petrere, 

1989; Merona, 1993; Isaac & Ruffino, 1996, 2000). O rio Purus, tributário do rio Solimões, 

é provedor de grande parte do pescado que abastece a cidade de Manaus, que é o mais 

importante mercado consumidor de peixes da Amazônia (Batista & Petrere, 2003; Goulding 

et al., 2003; Cardoso et al., 2004). Na várzea do baixo Purus, onde está localizada a Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP), em decorrência da intensa 

atividade pesqueira realizada por grandes barcos, durante as décadas de 80 e 90, a pesca do 

tambaqui também apresentava sinais de sobrepesca (IPI, 2010).  

 

A fim de reverter um processo de exploração desordenada dos recursos naturais e 

garantir a permanência das populações tradicionais que sobrevivem na área de várzea do 

baixo rio Purus, foi criada pelo governo do Estado do Amazonas, no ano de 2003, a Reserva 
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de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus. As ricas várzeas do médio rio Solimões e 

baixo Purus ocupam 44% da Reserva, que ficam inundadas sazonalmente e conferem à 

região o status de alta diversidade biológica e prioritária para a conservação (Keddy et al., 

2009). A gestão integrada e participativa da RDS, consolidada no plano de gestão, contém 

tanto as normas de uso da área e de seus recursos, quanto de zoneamento aquático da 

unidade (IPI, 2010).  Neste tipo de unidade de conservação é possível a implementação de 

práticas de co-gestão para a pesca. A co-gestão é um processo colaborativo e participativo 

na tomada de decisão entre usuários, agências governamentais, instituições de pesquisa e 

demais grupos de interesse (Berkes, 2009). A partir do envolvimento dos usuários dos 

recursos e valorização do conhecimento dos pescadores, espera-se que estes modelos de 

gestão tenham maior chances de obter êxito em seus objetivos (Berkes et al., 2001). O 

sucesso de estratégias como estas para a pesca dependem do nível de envolvimento dos 

usuários e gestores, bem como do cumprimento de regras de manejo e execução de 

avaliações periódicas e monitoramento constante das atividades (Junk & Piedade, 2004; 

Castello et al., 2011).  

 

Porém, a produtividade pesqueira não está ligada exclusivamente a gestão dos 

recursos, ela pode ser influenciada por um grande número de fatores provenientes das 

interações entre as espécies exploradas e fatores abióticos e por interações intra e 

interespecíficas (Lowe-McConnell, 1979; Brown, 1984; Bayley, 1988; Winemiller, 1996; 

Trevisan & Forsberg, 2007). Esses fatores interferem nos padrões de distribuição espacial e 

temporal dos organismos (Rodríguez & Lewis, 1997; Petry et al., 2003; Kouamé et al., 

2007) e pode influenciar as capturas. A investigação científica sobre fatores ambientais e 

padrões de distribuição das espécies, são de grande importância para a conservação dos 

recursos naturais e podem favorecer a implementação de medidas de gestão mais 

apropriadas (Ostrand & Wilde, 2002; Granado-Lorencio et al., 2007; Arantes et al., 2011; 

Silvano et al., 2013). Em pescarias tropicais de pequena escala é recorrente a falta de 

informações adequadas que possam subsidiar gestores nas tomadas de decisão para o 

aperfeiçoamento das estratégias de gestão (Castello et al., 2013). Em alguns casos, quando 

informações biológicas necessárias para o manejo da pesca artesanal são insuficientes, o 

conhecimento ecológico local dos pescadores pode ser de grande utilidade para a gestão 

(Johannes, 1998). Informações fornecidas por pescadores, analisadas e interpretadas com 

base na literatura científica, tem contribuído para o estabelecimento de diversas estratégias 
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de co-manejo dos recursos pesqueiros (Castello, 2004; Wilson et al., 2006; Silvano & 

Valbo-Jørgensen, 2008).  

 

No Setor Caua-Cuiuanã da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, desde 2008 foi 

adotado como estratégia de gestão para a pesca, a criação do sistema de zoneamento 

aquático. Os lagos foram classificados em duas categorias básicas (1) os lagos de 

Preservação: criados para proteger os recursos genéticos da reserva, agindo como uma fonte 

de estoque para as zonas adjacentes e onde não se permite quaisquer atividades humanas 

além da pesquisa; e (2) Lagos de Uso: onde se pratica a pesca para o comércio e subsistência 

visando o sustento das famílias no dia-a-dia. As pescarias nessas áreas devem obedecer às 

regras estabelecidas por lei e também às regras firmadas em acordos comunitários (IPI, 

2010). Este modelo de zoneamento adotado na RDS-PP é semelhante ao modelo 

implementado pioneiramente na RDS-Mamirauá (Queiroz & Crampton, 1999).   

 

Apesar da premissa da eficiência na criação de Áreas de Proteção para a conservação 

de recursos pesqueiros em ambientes marinhos (Holland & Brazee, 1996; Russ et al., 2004) 

ou até mesmo de água doce (Keith, 2000; Saunders et al., 2002; Abell et al., 2007), apenas 

alguns estudos avaliam a efetividade deste modelo para ambientes tropicais continentais 

(McGrath et al., 1993; Gerstner et al., 2006; Maccord et al., 2007; Silvano et al., 2009; 

Silvano et al., 2013). O simples estabelecimento de medidas para o ordenamento da pesca, 

mesmo que, cientificamente embasadas e apropriadas para a população local, não garantem 

a efetividade da conservação dos recursos naturais da área protegida (Queiroz & Crampton, 

1999; Queiroz & Peralta, 2006) e precisam ser constantemente avaliadas (Berkes et al., 

2001; Ruddle & Hickey, 2008). Entretanto, as estratégias de gestão dos recursos pesqueiros 

(Categorização de lagos de uso e lagos de preservação) adotadas pela RDS-PP, em especial 

o ordenamento pesqueiro dos estoques de tambaqui, bem como sua contribuição para a 

conservação desta espécie não foi objeto de avaliação seis anos após sua implementação. 

Para melhor compreensão dos aspectos envolvidos na gestão da pesca e ecologia do 

tambaqui na planície de inundação da RDS Piagaçu-Purus, este estudo foi dividido em duas 

abordagens distintas, porém ambas, com potencial para gerar informações relevantes para a 

gestão do tambaqui. 
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A abordagem apresentada no primeiro capítulo avaliou o nível de concordância entre 

o conhecimento ecológico local dos pescadores e as informações científicas publicadas 

sobre as características da pesca, biologia e ecologia do tambaqui. Foi realizado com base 

em 33 entrevistas com pescadores do Setor Caua-Cuiuanã, com questões estruturadas 

abertas e fechadas, no ano de 2013. Este capítulo tem por título “Interação entre o 

conhecimento ecológico local e o conhecimento científico como subsídio para o co-manejo 

da pesca do tambaqui na RDS Piagaçu-Purus, Amazônia Central”. É apresentado na forma 

de um manuscrito que será submetido posteriormente à revista “Biota Neotropica” e segue 

os padrões estabelecidos por esta em sua formatação 

(http://www.biotaneotropica.org.br/v14n1/pt/instruction).  

 

A abordagem apresentada no segundo capítulo testou o efeito do zoneamento 

aquático do setor Caua-Cuiuanã e de características ambientais de lagos de várzea sobre a 

produtividade pesqueira do tambaqui.  Foi realizado com base em dados provenientes de 

pescarias experimentais e coleta de características ambientais de seis lagos de uso e seis de 

preservação durante os períodos de águas baixas (seca), nos anos de 2012 e 2013. O título 

deste capítulo é “Efeitos da co-gestão e influências ambientais sobre a distribuição de 

tambaqui em lagos de várzea da Amazônia-Central”. É apresentado na forma de um 

manuscrito, que será submetido posteriormente para a revista “Fisheries Management and 

Ecology”. Sua formatação segue as normas estabelecidos pela revista e podem ser 

consultadas neste endereço (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/ 10.1111/(ISSN)1365-

2400/homepage/ForAuthors.html).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/%2010.1111/(ISSN)1365-2400/homepage/ForAuthors.html)
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/%2010.1111/(ISSN)1365-2400/homepage/ForAuthors.html)
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Objetivos 

 

 

 

Objetivo Geral 

 

 

Analisar o conhecimento ecológico dos pescadores locais e avaliar o efeito da 

estratégia de manejo e de características ambientais sobre a produtividade pesqueira e 

distribuição de Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) em lagos de uso e preservação na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, Amazonas-AM. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Registrar o conhecimento ecológico local de pescadores do setor Caua-Cuiuanã 

sobre a biologia, ecologia e produtividade pesqueira de Colossoma macropomum   

 

 Verificar o nível de concordância entre o conhecimento dos pescadores e o 

conhecimento científico sobre a biologia, ecologia e produtividade pesqueira de 

Colossoma macropomum 

 

 Comparar a CPUE de Colossoma macropomum capturados em lagos da área de uso e 

lagos da área de preservação 

 

 Comparar os parâmetros populacionais de comprimento e peso de Colossoma 

macropomum capturados em lagos da área de uso e lagos da área de preservação 

 

 Verificar a influência de variáveis ambientais (aspectos físico-químicos da água, 

estruturais dos lagos e densidade de zooplâncton) sobre a CPUE de Colossoma 

macropomum capturados em lagos da RDS-PP 

 

 Verificar a influência de variáveis ambientais (aspectos físico-químicos da água e 

estruturais dos lagos) sobre a densidade de zooplâncton em lagos da RDS-PP 
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Capítulo I  

_______________________________________________________________ 

 

Arantes, M.L. & Freitas, C.E.C. 2014. Interação entre o 

conhecimento ecológico local e o conhecimento científico 

como subsídio para o co-manejo de tambaqui (Colossoma 

macropomum) na RDS Piagaçu-Purus, Amazônia Central. 

Manuscrito formatado para Biota Neotropica. 
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Interação entre o conhecimento ecológico local e o conhecimento científico 

como subsídio para o co-manejo de tambaqui (Colossoma macropomum) 

na RDS Piagaçu-Purus, Amazônia Central 

 

1.1. Resumo  

 

Este estudo analisou o conhecimento ecológico local dos pescadores da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP) sobre tambaqui e as características 

de sua pesca, a fim de verificar o quanto este conhecimento se assemelha ou se diferencia 

das informações científicas e de que maneira pode contribuir para a melhoria do sistema de 

co-gestão da pesca existente nesta reserva. Foram entrevistados trinta e três pescadores no 

ano de 2013. Informações relevantes sobre etnotaxonomia, habitats, migração, reprodução, 

características das pescarias e regras sobre o tambaqui foram fornecidas pelos pescadores e 

classificadas de acordo com o nível de concordância com as informações científicas. O 

modelo de gestão atual da RDS-PP foi positivamente avaliado, evidências da recuperação 

dos estoques de tambaqui na região foram relatadas pelos pescadores. As informações sobre 

alimentação no período de seca, habitat na cheia, período reprodutivo e desova apresentaram 

um alto nível de concordância. As informações úteis (“insights”) que ainda não foram 

estudadas pela ciência também foram consideradas. Os níveis de concordância identificado 

entre as informações científicas e o conhecimento ecológico local sobre o tambaqui abrem 

novas perspectivas para estudos ecológicos futuros na região do baixo rio Purus e criam 

oportunidades para incentivar a participação dos pescadores por meio da utilização do 

conhecimento empírico destes na co-gestão das pescarias de tambaqui. 

 

Palavras chave: Characiformes, conhecimento tradicional, reserva, pescarias de pequena 

escala, pescadores   
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1.2. Abstract  

 

 

 

This study analyzed the local ecological knowledge (LEK) of fishermen in the  Sustainable 

Development Reserve Piagaçu-Purus (SDR-PP) about  tambaqui and the features of it´s 

fishing in order to verify how this knowledge resembles or differs from scientific 

information and how it can contribute to the improvement of the existing co-management 

system of fishery in this reserve. Thirty-three fishermen were interviewed in 2013. Relevant 

information about folk taxonomic, habitats, migration, reproduction characteristics of the 

fishery and rules on tambaqui were provided by fishermen and classified according to the 

level of agreement with scientific information. The current model of management of  SDR-

PP was positively evaluated, evidences of the recovery of tambaqui stocks in the region 

were reported by fishermen. Informations about diet during the dry period, the full habitat, 

breeding and spawning period showed a high level of concordance between them. Useful 

informations ("insights") which have not yet been studied by science were also considered. 

Levels of concordance identified between scientific information and local ecological 

knowledge about tambaqui open new perspectives for future ecological studies in the lower 

Purus river region and create opportunities to encourage the participation of fishermen, 

through the use of their empirical knowledge, in the co-management of fisheries tambaqui.  

 

Keywords: Characiforms, traditional knowledge, reserves, small-scale fisheries, fishermen 
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1.3. Introdução 

 

A pesca de pequena escala é uma atividade tradicional de grande importância na 

região amazônica, realizada para alimentação e comercialização do pescado por populações 

locais, especialmente por aquelas que residem nas margens dos rios de grande e médio porte 

(McGrath et al. 1993, Barthem et al. 1997). A pesca de pequena escala em águas 

continentais tropicais é caracterizada por múltiplos fatores, dentre eles, destacam-se a alta 

diversidade de espécies e ambientes explorados, a multiplicidade de apetrechos e estratégias 

de captura utilizadas e baixo poder de pesca associado às capturas e ao transporte do 

pescado (Isaac & Ruffino 1996, Salas et al. 2007, Castello et al. 2013). O desembarque 

pesqueiro ocorre de forma difusa dificultando a realização do seu monitoramento (King 

2000, Berkes et al. 2001), como consequência, raramente são bem documentadas ou 

recebem a devida atenção das instituições que prestam assistência científica e de gestão aos 

pescadores (McConney et al. 2007).  

O tambaqui (Colossoma macropomum) é uma espécie de grande importância para a 

manutenção da pesca de pequena escala na Amazônia, sua exploração comercial é realizada 

por pescadores ribeirinhos desde o século IX (Veríssimo 1895). É a maior espécie da ordem 

Characiformes com comprimento máximo de 1 m e aproximadamente 30 kg (Araújo-Lima 

& Goulding  1998, Froese & Pauly 2000). As planícies de inundação com numerosos lagos, 

bancos de macrófitas flutuantes e florestas sazonalmente inundadas ao longo dos principais 

rios de água branca na Amazônia, são os habitats preferenciais do tambaqui (Araújo-Lima & 

Goulding  1998). A espécie foi intensamente explorada no final dos anos 70, chegando a  

representar 40 % do pescado desembarcado na cidade de Manaus (Petrere Jr.  1978), mesmo 

assim foi considerada subexplorada por Petrere Jr. (1983). Nos anos 80 a pesca realizada 

principalmente por barcos comerciais ocasionou um declínio nas capturas, levando a 

evidencias de sobrepesca em algumas regiões (Merona & Bittencourt 1988, Isaac & Ruffino 

1996). Os barcos de pesca começaram a percorrer longas distâncias para fazer pescarias 

comercialmente viáveis (Barthem et al.  1997). Além de ampliar as distâncias de exploração, 

a grande demanda por tambaqui resultou na exploração excessiva de peixes jovens no final 

da década de 90 e início dos anos 2000 (Isaac & Ruffino 1996, Barthem et al. 1997, Costa et 

al. 2001). 
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As populações de pescadores ribeirinhos que dependiam deste recurso também foram 

afetadas na medida em que o aumento da exploração tornou o recurso mais escasso (ou 

menos disponível) localmente. Também entre as décadas de 1990 e 2000, Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável dos Recursos Naturais, com destaque para às Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reservas Extrativistas (RESEX) começaram a ser 

implantadas na Amazônia brasileira. Estes modelos de unidades de conservação tem por 

objetivo conservar a biodiversidade e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios 

necessários para a melhoria da qualidade de vida, bem como valorizar e conservar o 

conhecimento  das populações humanas tradicionais (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação-SNUC, Lei 9.985 de 2000). Por meio da implementação de sistemas de co-

gestão no qual usuários locais dos recursos também participam das tomadas de decisão 

(Berkes et al. 2001). O estabelecimento de sistemas de co-gestão têm sido considerados 

eficazes e promissores para a gestão da pesca de pequena escala (Carlsson & Berkes 2005). 

Porém, quase duas décadas após a implantação destes sistemas de gestão na Amazônia 

brasileira, ainda não se tem indícios claros da eficiência desta abordagem para a recuperação 

dos estoques de tambaqui nessas áreas e se as práticas e conhecimentos locais que 

contribuem para a conservação deste recurso estão sendo utilizadas, incorporadas ou ao 

menos visíveis na co-gestão de UC’s de Uso Sustentável.     

Apesar do elevado número de informações científicas publicadas sobre o tambaqui, a 

maioria destes estudos abordou questões biológicas de crescimento, maturidade sexual, 

migrações, adaptações fisiológicas às alterações ambientais e avaliações de desembarque 

pesqueiro nos grandes centros da Amazônia (Honda 1974, Carvalho 1981, Goulding & 

Carvalho 1982, Saint-Paul 1982, Petrere Jr. 1983, Isaac & Ruffino 1996, Loubens & Panfili 

1997, Araujo-Lima & Goulding 1998, Vieira et al. 1999, Villacorta-Correa & Saint-Paul  

1999, Reinert & Winter 2002, Garcez & Freitas 2010). Entretanto, as estratégias utilizadas 

por pescadores ribeirinhos em pescarias de tambaqui realizadas atualmente e o 

conhecimento ecológico associado à utilização deste recurso não tem recebido a mesma 

atenção. O trabalho de Rebelo et al. (2010) é um dos poucos que aborda questões referentes 

ao conhecimento ecológico de pescadores sobre o tambaqui atualmente. Neste trabalho foi 

verificado que o conhecimento dos pescadores sobre os itens alimentares consumidos pelo 

tambaqui é similar as informações científicas. Em virtude de pressões sócio-econômicas 

modernas e possíveis alterações ambientais (Miller et al. 2010, Castello et al. 2013), o 

registro deste tipo de informação, principalmente do conhecimento ecológico dos 
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pescadores, é de fundamental importância para o aprimoramento das estratégias de gestão 

pesqueira.  

O conceito de conhecimento ecológico local (CEL) é complexo e representa o 

conhecimento acumulado por populações locais sobre as espécies, ambientes e suas 

interações acumuladas e transmitidas ao longo de várias gerações (Johannes 1989, Ruddle 

1994, Berkes 1999). Pescadores locais podem ter um refinado conhecimento sobre os 

sistemas ecológicos que utilizam, a maior parte desse conhecimento combina informações 

empíricas sobre alimentação, hábitos reprodutivos, migrações e habitats das espécies 

exploradas (Poizat & Baran 1997, Aswani & Hamilton 2004), além da identificação de 

interações entre os componentes dos ecossistemas e uso de taxonomias geralmente 

complexas (Drew 2005). A aplicação do CEL levou, em alguns casos, ao estabelecimento de 

práticas formalizados de gestão dos recursos naturais (Chambers 1980, Johannes  1989, Rist 

et al. 2010, Butler et al. 2012), que nos últimos anos têm atraído atenção de biólogos como 

referenciais teóricos sobre os quais é possível construir planos de conservação e gestão do 

recurso pesqueiro (Castello 2004, Wilson et al. 2006, Silvano & Valbo-Jørgensen 2008).   

Em abordagens alternativas para a gestão da pesca de pequena escala, dada às 

constantes transformações culturais e ambientais que esta atividade é sujeita, o registro e 

utilização do CEL como fonte de informações sobre a ecologia de peixes principalmente 

quando os recursos financeiros e o tempo são escassos, são necessários e podem fornecer 

informações úteis (“insights”) para o desenvolvimento de sistemas de gestão de recursos 

naturais (Turner et al. 2000, Berkes 2008). Para Ruddle (2000) o conhecimento local é um 

importante recurso cultural que orienta e sustenta o funcionamento dos sistemas de gestão 

habituais. O conjunto de regras, por exemplo, que compõem um sistema de gestão eficiente 

da pesca quase sempre advém diretamente do conhecimento e das práticas em que a pesca é 

baseada. A aquisição e aplicação de CEL em uma abordagem integrada ao conhecimento 

científico oferece uma oportunidade para a construção de relacionamentos de longo prazo 

mutuamente respeitosos e colaborativos entre gestores e pescadores (Drew 2005). Embora 

existam desafios na utilização desta abordagem (Agrawal 1995, Nadasdy 2003, Huntington 

2000, Bart 2006) a integração entre CEL e conhecimento científico pode tornar mais 

eficientes as avaliações ecológicas necessárias para as reformulações das políticas de gestão 

(Berkes et al. 2000, Armitage et al. 2007, Bell et al. 2013, Bender et al. 2013) , bem como, 

propicia o desenvolvimento de pesquisas mais ágeis e menos onerosas (Moller et al. 2004) 
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indispensáveis no monitoramento das experiências de co-gestão da pesca de pequena escala 

(Berkes et al. 2001). Portanto, o presente estudo tem por objetivo registrar o Conhecimento 

Ecológico Local dos pescadores da RDS Piagaçu-Purus sobre tambaqui e as características 

da sua pesca, a fim de comparar este conhecimento às informações científicas encontradas 

na literatura. 

 

1.4.  Material e Métodos 

 

1.4.1. Área de estudo 

 

O estudo foi realizado com pescadores moradores do setor Caua-Cuiuanã da Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP), localizada no baixo rio Purus, 

entre as coordenadas geográficas (4°05’ e 5°35’ S, 61°73’ e 63°35’ W), abrangendo partes 

dos municípios de Beruri, Anori, Tapauá e Coari, no estado do Amazonas. A RDS-PP é uma 

reserva estadual, criada em 2003 pelo decreto de lei n° 23.723 de 05 de setembro. Composta 

por áreas de terra firme e ecossistemas alagados de várzea, com uma área total de 834.245 

ha (Figura 1.1.; IPI, 2010).  

A RDS-PP foi dividida em sete setores. A divisão da unidade de conservação em 

setores, como parte do plano de gestão, é indicado em regiões onde existe grande 

heterogeneidade ambiental. Os critérios estabelecidos para a delimitação dos setores foram a 

fitofisionomia, a hidrografia, as áreas tradicionais de uso dos recursos e as rotas de acesso 

(IPI 2010). Desde 2008, cada setor da parte norte da reserva tem seus corpos d’água 

zoneados, como áreas de proteção e como áreas de uso das comunidades. A área do setor 

Caua-Cuiuanã com aproximadamente 85.248 km², está inserida integralmente na planície de 

inundação do baixo rio Purus, possuí alta diversidade de ambientes (Tabela 1.1.), em uma 

vasta planície de inundação, com cerca de 220 lagos.  
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Figura 1.1.- Delimitação da área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus no 

estado do Amazonas (Modificado de Rossoni, 2008). 

 

O rio Purus é o último tributário da margem direita do rio Solimões, antes deste 

encontrar com o rio Negro próximo a Manaus e formar o rio Amazonas. O rio Purus contém 

a maior área de várzea (21.000 km²) dentre todos os tributários do sistema Solimões-

Amazonas (Junk 1984). Caracteriza-se como um rio de água branca, com muitos meandros, 

resultantes da migração da sua calha principal, ocasionando a formação de numerosos lagos, 

muitos em forma de ferradura e de canais ao longo do seu curso (Goulding et al. 2003).  
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Tabela 1.1. - Descrição dos principais tipos de ambientes aquáticos e terrestres nas várzeas da RDS 

Piagaçu-Purus. 
Tipo de ambientes  Descrição 

Aquáticos   

Rio  
Canal principal com largura maior que 3 km, profundidade maior que 50m e com 

alto fluxo de água (Sioli 1984). 

Paranã  
Canal que transporta água do rio ao longo do sistema de várzea e as suas 

extremidades são conectadas ao rio (Sioli 1984). 

Lagos  

Os lagos da várzea possuem diversas formas e tamanhos (Sioli 1984). Durante a 

seca a maioria dos lagos tornam-se isolados e durante a cheia, conectados a outros 

ambientes.  Podem apresentar eventualmente grande quantidade de macrófitas 

aquáticas "Capim flutuante" e troncos de árvores secas "lagos de pausada" 

Cano  
Canais que conectam os lagos a qualquer outro corpo hídrico. Os canos podem 

secar durante a seca, tornando os lagos completamente isolados (Crampton 1999). 

Terrestres 

 
Chavascal  

Extensas áreas de vegetação baixa e arbustiva, pantanosa quase impossível de 

transpor durante a seca. 

Restinga Baixa  
Localizadas nas áreas mais altas nas margens dos rios e dos lagos onde ocorrem 

florestas altas (Ayres 1995). 

Restinga Alta  

São como as restingas baixas, entretanto diferem por estarem localizadas em terras 

ainda mais altas, florestas mais antigas, com maior diversidade de espécies e áreas 

basais das árvores (Ayres 1995). 

Adaptado de Arantes (2009). 

 

Atualmente residem no setor Caua-Cuiuanã aproximadamente 73 famílias e apesar 

de ainda não existir um programa sistematizado de manejo de tambaqui na RDS-PP, os 

comunitários do setor Caua-Cuiuanã em parceria com o Instituto Piagaçu, entidade co-

gestora da Reserva, definiram um conjunto de regras para manter o uso sustentável deste 

recurso, algumas destas fazem parte da versão preliminar do Plano de Gestão da UC (IPI 

2010). Embora muitas das regras ali presentes já estejam em uso pelos moradores e 

possuíam legitimidade jurídica para tal, a versão preliminar do Plano de Gestão ainda não 

foi aprovada pelo Conselho Gestor da RDS, pois está sob consulta pública. 

Uma base flutuante localizada na entrada do canal principal do setor é utilizada no 

apoio às atividades de vigilância da área e monitoramento comunitário do pescado capturado 

no setor. Dados do programa de monitoramento comunitário da pesca, em fase de 

implementação no Setor, registraram uma produção de 4.952 Kg em 2012 e 10.010 Kg em 

2013, evidenciando uma possível tendência de aumento na produção total de tambaquis nos 
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últimos anos (Instituto Piagaçu, dados não publicados). O setor foi escolhido para realização 

deste estudo por quatro motivos: o alto nível de envolvimento dos moradores com a 

atividade pesqueira (IPI 2010); bom nível de organização comunitária para a pesca (IPI 

2010); relatos dos pescadores e dados preliminares do monitoramento comunitário da pesca 

(IPI, dados não publicados) indicando uma possível recuperação dos estoques de tambaqui 

na região; além do interesse dos pescadores e gestores em aperfeiçoar as estratégias de 

gestão envolvidas na conservação e uso do tambaqui.  

 

1.4.2. Coleta de dados 

 

As informações sociodemográficas, pesca do tambaqui e do conhecimento dos 

pescadores sobre a espécie e seus ambientes no baixo rio Purus foram coletadas por 

entrevistas usando 31 questões estruturadas abertas e fechadas (Anexo 1.1.). Foram 

entrevistados trinta e três pescadores moradores do setor Caua-Cuiuanã da RDS-PP durante 

os meses de setembro e outubro de 2013. As entrevistas foram individuais e a escolha dos 

entrevistados seguiu o procedimento “bola-de-neve”, em que alguns pescadores previamente 

identificados e entrevistados apontam os demais (Bailey, 1982). Para caracterizar as 

pescarias de tambaqui realizadas atualmente, apenas as informações sobre a ultima pescaria 

que tivesse sido realizada pelo pescador nos últimos cinco anos foram registradas. Os dados 

científicos sobre a biologia e ecologia do tambaqui (Colossoma macropomum) foram 

obtidos por meio da revisão bibliográfica de publicações científicas, teses, dissertações e 

livros especializados no assunto. 

 

1.4.3. Análises dos dados 

 

Além de apresentar as informações sobre a pesca e o conhecimento ecológico local 

dos pescadores sobre o tambaqui, para analisar a concordância entre o conhecimento dos 

pescadores e o conhecimento científico, cada resposta foi computada em uma matriz 

binomial, atribuindo o valor um (1) para as respostas concordantes e zero (0) para as não 

concordantes. Assim, a partir do conjunto de respostas dos pescadores foi estimada a 

porcentagem de concordância com relação ao conhecimento científico abordado em cada 

questão. O sistema de classificação utilizado por Silvano & Valbo-Jørgensen (2008) para 
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verificar o nível de concordância entre hipóteses levantadas por pescadores e informações 

científicas, no presente estudo, foi utilizado para categorizar as porcentagens de 

concordância entre as respostas dos pescadores e as informações científicas: Concordância 

alta (> 66,66%), Concordância média (> 33,33 e < 66,66%) e Concordância baixa (< 

33,33%). O conjunto de informações incoerentes ao conhecimento científico são 

apresentadas como fontes de informações úteis (“insights”) complementares para 

investigações ecológicas futuras. Os “insights” serão classificados em duas categorias: 

Contradição, quando contradiz o que é conhecido pelos cientistas; Inovador, quando não há 

correspondência científica a ser comparada, ou seja, informações ainda não estudadas ou não 

encontradas a partir do levantamento bibliográfico realizado, buscando sempre uma 

utilidade prática para o co-manejo do tambaqui (Huntington et al. 2004, Silvano & Valbo-

Jørgensen (2008).  

Para questões abertas que geraram listas livres ordenadas, foi feito um ranking a 

partir do cálculo índice de saliência cognitiva (S) dos itens citados pelos pescadores (Sutrop 

2001). O índice de saliência leva em consideração os parâmetros de frequência (F) e a média 

das posições dos itens citados (NMP), estimado pela equação S = F / (NMP) e normalizado a 

variar entre 1 e 0. O Conjunto de regras informadas pelos pescadores foram classificadas 

pela forma das relações de autoridade identificadas por Schlage & Ostrom (1992). 

 

1.5.  Resultados 

 

1.5.1. Conhecimento ecológico local 

 

Além do nome tambaqui, onze denominações distintas são utilizadas para designar as 

variações de tamanho para a espécie na região. Os nomes mais comuns são: ruelão, ruelo, 

bocó e tricó. Alguns nomes empregados para indicar peixes bem pequenos (comprimento < 

28,5 cm; peso < 500 g) parecem ser inéditos em registros desse tipo na Amazônia e podem 

ser exclusivos deste grupo de pescadores, tais como: siribicó, siricó, penta, siribite e redecó 

(Tabela 1.2.). Apesar da ausência de registros na literatura científica sobre dimorfismo 

sexual na espécie, 57,6% dos pescadores afirmaram diferenciar o sexo dos tambaquis após 

retirá-lo da água, principalmente observando o fenótipo da fêmea, que para eles é sempre 

mais larga que o macho.  
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Tabela 1.2. – Nomes utilizados para designar tambaquis de diferentes 

tamanhos, os pesos indicados pelos pescadores e os respectivos 

comprimentos estimados a partir da relação peso-comprimento total 

sugerido por Isaac e Ruffino (1996). 
Classificação Comprimento (cm) Peso (kg) 

Tambaqui > 75 > 8 

Ruelão 67 a 75 6 a 8 

Ruelo 59 a 66 4 a 6 

Bocó 53 a 58 3 a 4 

Tricó 46 a 52 2 a 3 

Tribite, Tri 30 a 45 0.5 a 2 

 Siricó, Siribicó, Siribite, Penta, 

Redecó  
< 30  < 0.5 

 

 

No período de cheia foram citados 43 tipos distintos de alimentos consumidos pelos 

tambaquis.  No período de seca esse número caiu mais que a metade, 18 apenas. A maior 

parte dos itens alimentares é composta por frutas e sementes de espécies de árvores e 

arbustos da várzea, entretanto alguns itens, tais como peixes, lama, raízes de macrófitas 

também foram citados como opção alimentar. Na cheia os alimentos mais consumidos pelos 

tambaquis foram os frutos e sementes das seguintes espécies: seringa, capitarí, taquarí e 

socoró. Durante o período de seca em decorrência do isolamento dos lagos e da baixíssima 

quantidade de frutos e sementes que caem nos lagos, os peixes buscam outras fontes 

alimentares, que para os pescadores, é predominantemente a raiz do capim membeca 

(Paspalum sp.) e o piolho d’água “inseto aquático” (Tabela 1.3.).   

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

 
Tabela 1.3. - Ranking dos dez itens alimentares preferenciais do tambaqui no período de 

cheia (florestas alagadas) e no período de seca (lagos) informados pelos pescadores da 

RDS Piagaçu-Purus, com base no índice de saliência. Os nomes científicos fazem 

referência às espécies vegetais produtoras de frutos e sementes.  

Período Itens Espécie/Descrição S 
C

h
ei

a 

Seringa Hevea sp. 0,39 

Taquarí Mabea sp. 0,24 

Capitarí Tabebuia barbata 0,20 

Socoró Mouriri ulei 0,14 

Envira Pseudoxandra sp. 0,13 

Jauarí Astrocaryum jauary 0,10 

Caçarí/Camu-camu Myrciaria dubia 0,06 

Muruxi Eugenia citrifolia 0,06 

Piranheira Piranhea trifoliata 0,05 

Pupunharana Bactris riparia 0,03 

S
ec

a
 

Barba do Capim Paspalum sp. /Raizes do capim membeca 0,44 

Piolho D'água Insetos aquáticos flutuantes 0,11 

Peixe ------------------ 0,07 

Lama Substrato/Sedimentos de fundo 0,07 

Arroz silvestre Oriza sp. 0,05 

Ovinha d'água 
Ciscos flutuantes ou grandes concentraões 

de Zooplâncton 
0,05 

Tanimbuca Buchenavia sp. 0,03 

Areia Substrato do lago 0,03 

Caranguejo Pequenos crustáceos 0,03 

Frutos na lama ------------------ 0,03 

S = Índice de saliência cognitiva 
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Os lagos e restingas altas são os habitats preferencias para tambaquis durante o 

período de seca e cheia, respectivamente. O Rio não é considerado pelos pescadores como 

um ambiente preferencial nos períodos extremos do ciclo hidrológico na região (Figura 

1.2.). 

 

  

Figura 1.2. – Habitats preferenciais para o tambaqui durante os 

períodos de seca  e cheia  do ciclo hidrológico na região da 

RDS Piagaçu-Purus (n=33). 

 

 

Para os pescadores, no final do período de vazante, o tambaqui escolhe um lago para 

permanecer durante o período de seca, esta seletividade é atribuída às características 

ambientais dos lagos. Os pescadores reconhecem pelo menos cinco características que 

influenciam na preferência dos tambaquis por esses lagos (Tabela 1.4.). Trinta e dois lagos 

foram citados como abundantes de tambaqui na área de uso e dezessete na área de 

preservação. O lago Colher (Uso) e o Jacó do Centro (Preservação), com base no índice de 

saliência cognitiva das respostas dos pescadores, são os mais abundantes no período de seca 

(Anexo 1.2.).  
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Tabela 1.4. - Respostas mais citadas pelos pescadores quando perguntados sobre as características 

preferenciais do tambaqui na escolha dos lagos para passarem o período de seca na RDS Piagaçu-

Purus (n=21). 

Características dos lagos durante a seca 
Número de 

Citações 
 % 

Com mais capim (principalmente o capim membeca¹) 12 27,91 

Lagos mais profundos 9 20,93 

Escolhe lagos que não foram mexidos - Lagos preservados ou que não foram 

pescados 
7 16,28 

Disponibilidade de alimento (principalmente “piolho d'água”²) 4 9,30 

Com pausada³ 4 9,30 

Outros 7 16,28 

¹Capim Membeca = Paspalum sp.; ²Piolho d’água = pequenos insetos que ficam flutuando na 

superfície do lago; ³Pausada = troncos de árvores expostos nas margens e no meio dos lagos. 

 

O conhecimento dos pescadores com relação à presença de tambaquis em lagos 

parece ser bastante aguçado, já que 32 dos 33 pescadores afirmaram identificar quando 

existe uma grande quantidade de tambaquis em um determinado lago. Ao chegarem às 

margens dos lagos alguns são capazes até de estimar a quantidade de peixes a partir de 

observações visuais e auditivas (Tabela 1.5.).  

 

Tabela 1.5. – Respostas mais citadas pelos pescadores quando perguntados sobre a forma 

utilizada para identificar a quantidade de tambaquis ao se chegar em um lago. 

Métodos utilizados  
Número de 

citações 
% 

Vê eles de roda, o cardume brincando no meio do lago (“fica de rodera, rebojando”) 29 29,6 

Coloca a malhadeira 14 14,3 

Vê eles “Aiuando”¹  13 13,3 

Bate no capim flutuante e escuta o estrondo (som do cardume se movimentando) 12 12,2 

Vê a barba do capim comido (raízes do capim comido) 10 10,2 

Vê eles batendo o rabo (“lapiando”) 7 7,14 

Vê comendo piolho d'água (insetos aquáticos) 3 3,06 

Outros 6 10,2 

¹Aiuando – comportamento do peixe para absorver o oxigênio presente na camada superficial da 

água a partir da expansão do lábio inferior “aiú” (Val & Almeida-Val  1995). 
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A maioria dos pescadores (97%) não soube informar o comprimento, mas a metade 

dos pescadores soube informar o peso dos peixes, que para eles, é em média de 6,64 kg (± 

2,31 kg). Esta informação indica que o tambaqui chegaria a fase adulta com 

aproximadamente 69 cm (relação peso comprimento de Isaac e Ruffino,1996), medida 

superior em 14 cm ao comprimento estipulado na legislação pesqueira vigente como 

tamanho mínimo de captura, que é de 55 cm (Portaria IBAMA 08/1996). Para 70% dos 

pescadores o período de maturação e desova do tambaqui ocorre entre os meses de 

dezembro a fevereiro, que corresponde ao período de enchente no ciclo hidrológico da 

região (Figura 1.3.).  

 

Figura 1.3. – Frequência de respostas dos pescadores da RDS Piagaçu-

Purus sobre o período de desova do tambaqui e a variação média 

mensal do nível da água (IPI, dados não publicados). 

 

Quase 80% dos pescadores indicaram que o tambaqui realiza sua desova em alguns 

ambientes específicos do rio, sendo o ambiente de “pausada” o mais citado (Tabela 1.6.). 

Para os pescadores a maior parte dos tambaquis adultos volta para os lagos no final da 

vazante onde permanecem durante o período de seca. 

 

 

 

 

 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

J A S O N D J F M A M J 

( 
cm

 )
 

( 
%

 )
 

Meses 

Variação do nível da água Frequência de citações 



 
36 

 
Tabela 1.6. - Respostas mais frequentes sobre o local 

preferido pelos tambaquis para se reproduzirem na várzea 

da RDS Piagaçu-Purus. 

Habitat preferencial para 

reprodução 

Número de 

citações 
% 

Nas pausadas na beira do rio 21 51,22 

Barranco do rio 5 12,2 

Nos lagos 4 9,756 

Pedrais no rio 3 7,317 

Rio 3 7,317 

Bocas e Poços nos paranãs 2 4,878 

Outros  3 7,317 

 

A concordância entre o conhecimento dos pescadores e o conhecimento científico foi 

majoritariamente de média à alta(Tabela 1.7.).  
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Tabela 1.7. – Nível de concordância entre as informações científicas e o CEL dos pescadores sobre os aspectos biológicos e ecológicos do tambaqui. 

Questões Conhecimento científico sobre o Tambaqui Referências bibliográficas ¹Nível de concordância       ²”Insights” do CEL 

Habitat na cheia  

Peixes adultos e jovens se espalham pelas planícies e florestas 

alagadas. A expansão da área de vegetação submersa fornece 

alimento e abrigo contra predadores. 

Araújo-Lima & Goulding 

1998, Carvalho 1981, Isaac & 

Ruffino 1996, Vieira et al. 
1999 

Alto * 
O conhecimento dos pescadores é 

corroborado por diversos estudos. 

Período reprodutivo 

(desova) 
Final do período de enchente até o início da cheia. 

Araujo-Lima & Goulding 
1998, Goulding & Carvalho 

1982, Isaac & Ruffino 1996, 

Villacorta-Correa & Saint-Paul 

1999 

Alto * 
O conhecimento dos pescadores é 

corroborado por diversos estudos. 

Onde ocorre a 

desova 

Formam cardumes para desovar em áreas de pausadas ou vegetação 

marginal nos rios de águas brancas. 

Araújo-Lima & Goulding 

1998, Villacorta-Correa & 

Saint-Paul 1999 

Alto C 

14,63 % dos pescadores acreditam que a 

desova também ocorre em lagos com 

pausadas. 

Itens alimentares na 

cheia 

Onívoro, consomem preferencialmente frutos e sementes, tendo 

zooplâncton como complemento. A atividade alimentar é alta 
durante a enchente/cheia, quando ocupa as florestas inundadas nas 

margens dos rios e lagos e onde há maior disponibilidade de itens 

alimentares.  

Goulding 1980, Carvalho 

1981, Goulding & Carvalho 
1982, Araujo-Lima & 

Goulding 1998, Silva et al. 

2003, Santos et al. 2006 

Alto * 

O conhecimento dos pescadores é 

corroborado por diversos estudos. Todos os 
pescadores citaram pelo menos um item 

alimentar correspondente às espécies 

apontadas em estudos sobre  dieta do 

tambaqui. 

Dimorfismo sexual 
Não existem caracteres morfológicos visíveis que possibilitem 
diferenciação visual entre machos e fêmeas de tambaqui.  

Santis et al. 2004 Médio C 

As fêmeas são mais largas (largura do corpo 

verticalmente); são mais gordas;  o tamanho 
da cabeça é menor, proporcionalmente ao 

tamanho do corpo. 

Peso e tamanho de 

primeira maturação 

A idade média dos indivíduos sexualmente maduros é de 3 a 5 anos, 

quando atingem de 5,5 a 6,5 kg e medem de 50 a 61 cm. 

Pinheiro 1986, Loubens & 

Aquim 1986, Villacorta-

Correa & Saint-Paul 1999,  

Santos et al. 2006 

Médio N 

Informações pouco precisas, consenso não 

identificado. 48,5 % dos pescadores não 

souberam responder a questão (n=33) 

Como reproduzem 

Possui desova anual e total, em um período determinado do ano 

(enchente dos rios), se deslocam até o rio para realizarem a desova. 

A fecundação é externa e sem cuidados parentais com a prole. A 
espécie tem estratégia reprodutiva do tipo sazonal. 

Araujo-Lima & Goulding 

1998, Vieira et al. 1999, 
Winermiller 1989  

Médio N 

Reconhecem a desova anual e total, mas não 

sabem dizer como ocorre o processo 
reprodutivo de desova e fecundação. 
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Tabela 1.7. – Continuação 

Questões Conhecimento científico sobre o tambaqui Referências bibliográficas ¹Nível de concordância ²”Insights” do CEL 

Deslocamentos 

(migrações) 

É uma espécie migradora. Os peixes adultos empreendem migrações 

ascendentes, de dispersão reprodutiva, em busca das melhores 
condições para desovarem. No início da cheia fazem migrações 

laterais para o interior da floresta alagada em busca de alimento e 

abrigo. Os indivíduos jovens permanecem nos lagos de várzea até 

atingir cerca de 60 cm de comprimento total e cinco anos de idade, 
quando deixam essas áreas e migram para o rio e se unem ao 

estoque adulto. 

Araujo-Lima & Goulding 

1998, Costa et al. 1999, 

Carolsfeld et al. 2004 

Médio I 

Reconhecem os períodos e direções dos 

deslocamentos dos cardumes 
principalmente na enchente e vazante. 

Associam estes deslocamentos aos 

hábitos reprodutivos ou alimentares, 

porém afirmam que, jovens e adultos 
preferem voltar para os lagos no final da 

vazante e só uma pequena parte fica no 

rio. 

Itens alimentares na 
seca (nos lagos) 

A atividade alimentar é baixa no período de vazante e seca. Os 

peixes ficam confinados nos lagos e se alimentam principalmente de 

Zooplâncton  e uma pequena quantidade de material alóctone 
proveniente da vegetação marginal dos lagos, pequenos crustáceos e 

insetos aquáticos.  

Honda 1974, Carvalho 1981, 

Araujo-Lima & Goulding 
1998, Santos et al. 2006 

Médio I 

Se alimentam principalmente das raízes 

de macrófitas flutuantes, principalmente o 

Capim Membeca (Paspalum sp.) Apenas 
4 pescadores informaram que o tambaqui 

come "óvinha d'água" (zooplâncton) 

Expansão do lábio 
inferior "Aiú" 

Em condições de hipóxia ambiental, vem à camada superficial para 

captar água mais oxigenada. Para facilitar isto, o lábio inferior 

aumenta de volume ("Aiú") formando um "funil" que pode 

direcionar a água da superfície para dentro da boca e brânquias . O 
lábio inferior não está envolvido na troca gasosa, mas serve como 

uma estrutura de reforço mecânica para captação da água 

superficial. 

Val & Almeida-Val 1995, 
Rantin e Kalinin 1996 

Baixo C 

Reconhecem as condições ambientais que 

provocam o surgimento do "Aiú", 

denominam a água hipóxia como "água 
podre".  Acreditam que o "Aiú" 

possibilita a absorção do oxigênio 

atmosférico.  

      

Habitat na seca 

Os peixes imaturos (jovens) ficam confinados nos lagos durante o 
período de seca. A maioria dos peixes adultos com comprimento 

médio superior a 55 cm deixam anualmente as planícies e florestas 

alagadas no final da vazante, formam cardumes e se deslocam para 

os canais dos rios onde permanecem durante o período de seca.   

Araújo-Lima & Goulding 

1998, Goulding & Carvalho 

1982, Isaac & Ruffino 1996, 

Costa 1998 

Baixo C 

A maior parte dos tambaquis (jovens e 

adultos) escolhem os lagos para passar o 

período de seca. Poucos peixes adultos 

optam por passar esse período no rio.   

Informações complementares dos critérios de classificação estão contidos nos métodos descritos neste trabalho. 

¹ Níveis de coerência: Alto ( > 66,66 %), Médio ( > 33,33 e < 66,66 %) e Baixo ( < 33,33 %). 

²Tipos de “Insight”: (*) inexistente, (C) Contradição,  (I) Inovador e (N) Não identificado.
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1.5.2. As pescarias e as regras 

 

As pescarias comerciais de tambaqui são realizadas durante todo o ano, porém, entre 

os meses de julho e novembro, período correspondente a vazante e a seca no ciclo 

hidrológico da região, elas se intensificam (Figura 1.4.). A sulamba (Osteoglossum 

bicirrhosum) é a espécie mais capturada pelos pescadores na região (23%), o tambaqui e o 

tucunaré (Cicla sp.) representam 19,72% cada, ficando na segunda posição. 

 

Figura. 1.4. – Frequência de citações de pescarias comerciais de tambaqui realizadas ao 

longo do ano por pescadores do Setor Caua-Cuiuanã da RDS Piagaçu-Purus e a variação 

média mensal do nível da água entre os anos de 2011 e 2013 (Instituto Piagaçu, dados não 

publicados).   
 

Dos trinta e três pescadores entrevistados apenas dezoito (54,5%) forneceram as 

informações referentes a última pescaria de tambaqui realizada nos últimos cinco anos, os 

demais, não realizaram nenhuma pescaria neste período. As pescarias aconteceram 

principalmente em grupos de seis pescadores que permaneceram em média seis dias 

envolvidos nesta atividade. O ambiente de pesca preferencial dos pescadores é a floresta 

alagada associada aos lagos durante o período de vazante (58,33%), em seguida, os lagos 

(29,16%) e paranãs (12,50%), ambos no período de seca. A malhadeira de nylon (rede de 

emalhar) é predominantemente utilizada na captura desta espécie, este apetrecho foi 

empregado por todos os pescadores nas ultimas pescarias. Aproximadamente 78% dos 

pescadores utilizam malhadeiras com tamanhos de malhas superiores a 110 mm entre nós 

adjacentes e apenas 22% dos pescadores afirmaram utilizar malhas inferiores a essa medida. 

Três pescadores utilizaram espinhéis (linha de nylon com vários anzóis amarrados) e apenas 
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um utilizou o caniço (vara de pescar) como apetrecho auxiliar. As pescarias apresentam um 

rendimento líquido médio de R$ 515,00 (Tabela 1.8.).  

 

Tabela 1.8. – Caracterização das ultimas pescarias de tambaqui 

realizadas nos últimos cinco anos por pescadores do setor Caua-

Cuiuanã da RDS Piagaçu-Purus em lagos da área de uso (n=18). 

Características Média DP Unidade 

Número de pescadores 6,61 7,18 -- 

Quantidade de dias 6,16 3,43 -- 

Produção por pescaria 936,07 1300,86 Kg 

Valor bruto por pescaria 2537,60 3719,33 R$ 

Valor das despesas 280,97 116,64 R$ 

Saldo por pescador 515,80 335,21 R$ 

CPUE 37,33 4430 Kg/Pescador*Dia 

 

A criação da RDS Piagaçu-Purus e a escolha dos lagos de proteção permanente na 

área do Setor Caua-Cuiuanã foram avaliados positivamente por todos os 33 pescadores 

entrevistados. Os pescadores da RDS-PP devem cumprir as regras locais informais (acordo 

entre pescadores), formais (registradas em reuniões), provenientes do plano de gestão, além 

da legislação nacional e estadual para realizarem as despescas de tambaqui nos ambientes do 

setor (Tabela 1.9.). 
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Tabela 1.9. – Descrição e classificação das regras citadas pelos pescadores do setor Caua-

Cuiuanã da RDS Piagaçu-Purus para as pescarias de tambaqui. 
Especificação Descrição Tipo de regra 

Apetrechos 

Tamanho mínimo de 100 mm (entre nós opostos) da malha da rede de 

emalhar (malhadeira)  
A 

O fio do nylon das malhadeiras não pode ser maior nylon 24  A 

Quantidade 
Máximo de 3 caixas de isopor de 170 L por pescadores solteiros e 4 

para pescadores casados 
R 

Ambiente 
É proibido pescar nos lagos na vazante A 

Não pode pescar nos lagos de preservação P 

Monitoramento 
O pescador deve passar na balsa de controle para o monitoramento do 

peixe e entregar ao comprador 
A 

Fiscalização 

Participar das escalas do trabalho de fiscalização R 

Deve estar em dias com a contribuição financeira destinada aos gastos 

com a fiscalização 
R 

Organização 

O lixo produzido deve ser levado até a comunidade para ser queimado P 

É proibido caçar, pescar pirarucu (Arapaima gigas) e quelônios 

durante a pesca   
P 

Se matar acidentalmente filhotes de pirarucu (bodeco), após o 

monitoramento,  deve ser distribuído entre os moradores da 

comunidade 

A 

Pesca uma semana e na semana seguinte não pesca A 

Punitiva 
Se descumprir as regras, é afastado por um ano das atividades da 

reserva  
R 

Leis 

Não podem pescar no período de defeso da espécie (15 de novembro a 

15 de março) 
L 

Não podem capturar indivíduos com tamanho inferior a 55 cm 

(Comprimento total) 
L 

A - Acordo entre os usuários (Informal); R - Registrado em ata de reunião (Formal); P - Consta no Plano de 

Gestão; L - Legislação 
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1.6.  Discussão 

 

1.6.1. Conhecimento ecológico local 

 

Neste estudo, para designar o tambaqui na RDS-PP esta diversidade de nomes 

utilizados por pescadores para designar um determinado peixe é exclusiva de espécies que 

possuam grande importância cultural histórica ou econômica em comunidades de pescadores 

(Drew 2005) e pode revelar um complexo sistema taxonômico (Seixas & Begossi 2001, 

Begossi  et al. 2008). contém alguns nomes que parecem ser inéditos em registros desse tipo 

na Amazônia. Esta, por sua vez, tem sido construída a partir da relação histórica existente 

entre os pescadores e compradores de peixes, que estabelecem uma categorização de compra 

baseada nos pesos, designando nomes para peixes em classes de peso distintos. Por este 

motivo, o tambaqui “Ruelo”, sinônimo de peixes ainda jovens com comprimento inferior a 

55 cm em diversas partes da Amazônia (Batista & Petrere 2003, Ruffino 2004, Batista et al. 

2007), na região estudada da RDS Piagaçu-Purus faz referência a um peixe já possivelmente 

adulto (59 e 66 cm). Os pescadores não possuem o costume de medir o comprimento dos 

peixes no momento da venda e registram apenas a quantidade de quilos do total capturado 

em cada categoria estabelecida pelo comprador. O peixe adquirido como “ruelo” na região é 

possivelmente comercializado como peixe adulto nos mercados onde esse peixe é revendido. 

O preço do quilo de tambaquis grandes alcançam valores expressivamente maiores 

comparados com peixes menores nos mercados de Manaus (Araujo-Lima & Goulding 1998, 

Batista & Petrere 2003).  

 

Vários estudos de etnoictiologia reconhecem o elevado nível de conhecimento dos 

pescadores sobre os locais e períodos de desova (Johannes 1981, Costa-Neto & Marques 

2000, Bergmann et al. 2004, Moura & Marques 2007, Ruddle & Hickey 2008, Batista & 

Lima 2010).  O conhecimento dos pescadores da RDS Piagaçu-Purus sobre estes aspectos 

ecológicos do tambaqui também é elevado. A maior parte dos pescadores afirmaram que o 

tambaqui desova anualmente no período de enchente. Assim como os pescadores, estudos de 

Loubens & Panfili (1997), Araujo-Lima & Goulding (1998), Costa et al. (1999), Villacorta-

Correa & Saint-Paul (1999) e Reinert & Winter (2002) sugeriram que a desova depende das 

flutuações do nível da água e que os picos de desova do tambaqui coincidem sempre com o 

período de enchente. Os locais de desova apontados pelos pescadores, principalmente 

aqueles que informaram que a desova acontece no rio, em áreas denominadas de "pausadas" 
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(geralmente aparecem no canal principal do rio e acumulam galhos, arbustos e árvores 

arrastados e depositados devido à ação da correnteza), também foram confirmadas nos 

trabalhos de Loubens & Panfili (1997), Araujo-Lima & Goulding (1998) e Costa et al. 

(1999). 

 

O fato do rio não ter sido citado pelos pescadores como um habitat preferencial do 

tambaqui adulto, nem mesmo no período de seca, difere de alguns relatos da literatura 

(Goulding & Carvalho 1982, Araújo-Lima & Goulding 1998, Isaac & Ruffino 1996, Costa 

1998), mas pode ser consequência do hábitos dos pescadores do setor Caua-Cuiuanã em 

explorar ambientes associados aos lagos no final da vazante. Ali, a pesca é 

preferencialmente  realizada nos ambientes associados aos lagos no final da vazante. Além 

disso, a hipótese levantada pelos pescadores, com relação ao ciclo de vida do tambaqui, diz 

que os peixes jovens e adultos confinados nos lagos no período de seca deixam os mesmos 

no período de enchente, os adultos se deslocam até o canal do rio para desovar no final da 

enchente e início da cheia, permanecem nas florestas alagadas no período de cheia e vazante, 

retornando para os lagos no final da vazante. Apesar de reconhecerem que os tambaquis 

adultos realizam migrações no rio para desovarem, os pescadores acreditam que a maior 

parte destes retorne para o lago no final da vazante. 

 

Entretanto, uma hipótese similar à apresentada pelos pescadores da RDS-PP, para 

tambaquis na região do médio Solimões e baixo Japurá, foi refutada por Araujo-Lima & 

Goulding (1998), por acreditarem que essa estratégia reprodutiva resulta de um período 

rápido para o amadurecimento gonadal entre a saída desses peixes dos lagos no início da 

enchente e desova no final deste mesmo período. Atualmente há indícios de que durante seu 

ciclo de vida, os tambaquis, jovens permaneçam exclusivamente nos lagos e áreas alagadas, 

já os adultos, realizam  migrações ascendentes no rio principal na seca e lateralmente nas 

áreas alagadas na cheia (Goulding & Carvalho 1982; Costa et al. 1999). Não é descartada a 

existência de características específicas na dinâmica populacional dos peixes e ou do ciclo 

reprodutivo ainda não descritos na literatura científica, já que, apesar do número de estudos 

com essa abordagem (Goulding & Carvalho 1982, Isaac & Ruffino 1996, Vieira et al. 1999, 

Villacorta-Correa & Saint-Paul 1999, Reinert & Winter 2002, Penna et al. 2005), não 

existem estudos sobre biologia reprodutiva da espécie para o rio Purus. Avanços nos estudos 

sobre a reprodução do tambaqui em ambiente natural são de grande importância para 

construção de estratégias de gestão mais eficazes do ponto de vista ecológico, social e 



 
44 

econômico, dada a importância da espécie na região. Caso a hipótese dos pescadores se 

confirme, os lagos e o zoneamento destes ambientes em RDS’s, seriam ainda mais 

relevantes para a conservação da espécie nas planícies de inundação na Amazônia Central.       

 

A preferencia do tambaqui por lagos com estas características durante a seca pode de 

ocorrer influenciada por ao menos dois fatores: o volume de água nos lagos que ser crítico à 

sobrevivência dos peixes durante a seca e a presença de macrófitas. Lagos mais profundos 

asseguram volumes mínimos de água que garantem sua sobrevivência, principalmente em 

caso de seca extrema (Junk 2000). A presença de macrófitas pode favorecer sua 

alimentação. Zooplâncton, pequenos crustáceos e insetos que vivem associados aos bancos 

de macrófitas (Lansac-Tôha et al. 2003, Thomaz & Cunha 2010), assim como, as próprias 

raízes e sementes desse tipo de vegetação, tem sido referenciado como itens alimentares 

consumidos pelo tambaqui em períodos de seca (Goulding & Carvalho 1982). É esperado 

que lagos não pescados em planícies de inundação na Amazônia Central apresentem 

abundâncias maiores quando comparados com lagos explorados pela pesca comercial 

(Silvano et al. 2009, Garcez & Freitas 2010).  Se de fato lagos não pescados  mais 

profundos, com grandes áreas cobertas por macrófitas apresentarem maiores abundâncias de 

tambaqui, estas características devem ser consideradas em planos de zoneamento aquático, 

principalmente para escolha dos lagos de preservação.    

 

Assim como no modelo amplamente difundido para o manejo de pirarucu, baseados 

em um método de contagem, a capacidade dos pescadores do Setor Caua-Curianã, de 

estimar, ainda que de modo grosseiro, a presença ou ausência de grandes quantidades de 

tambaquis nos lagos, pode ser utilizado para avaliações de estoques desta espécie. 

Pescadores experientes de pirarucu (Arapaima gigas) tem a capacidade de identificar 

visualmente ou através da audição o número de indivíduos presentes em um lago (Castello et 

al. 2009). Esse conhecimento e habilidades foram combinados em um procedimento 

padronizado simples e resultou em um método bastante preciso e de baixo custo para avaliar 

populações de pirarucu (Castello 2004). Pescadores experientes de tambaqui também 

afirmaram reconhecer as movimentações dos cardumes visualmente em lagos abertos e 

auditivamente em lagos com grande abundância de macrófitas aquáticas. Esta percepção 

auditiva se dá através da percepção de um som “estrondo” ocasionado pelo deslocamento 

repentino de grandes cardumes, possivelmente em decorrência do choque entre as cabeças 

dos peixes, mais especificamente, dos opérculos no momento em que se deslocam. Em um 
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estudo realizado por Costa et al. (2001)  pescadores de tambaqui orientavam suas capturas 

em ambientes de “pausada” no rio pela percepção do som emitido pelos cardumes, 

denominado por eles de “rebojo”. Entretanto, neste estudo, a origem do som foi  atribuída à 

emissão de ruídos no momento do acasalamento. Esta habilidade dos pescadores, assim 

como o comportamento dos tambaquis e a origem desse ruído, merecem ser investigadas 

mais detalhadamente. Caso estas habilidades sejam incorporadas às práticas de manejo, 

poderiam servir para avaliações dos estoques presentes nos lagos. Esta habilidade de 

percepção relatada pelos pescadores, poderia ser empregada no manejo da espécie, a partir 

da seleção de lagos com maiores quantidades de peixes, isso evitaria um maior esforço de 

pesca e possibilitaria maiores rendimentos no manejo.    

  

Desta forma, podem contribuir na construção de estratégias mais eficientes para 

manejar recursos naturais de forma sustentável (Berkes 2004).A identificação do 

conhecimento local é extremamente importante e deve ser considerado em planos de gestão 

pesqueira (Johannes 1998, Huntington 2000, Haggan et al 2003, Davis & Wagner 2003, 

Berkes et al. 2000). No entanto, é falacioso argumentar que por si só o conhecimento local 

pode ser uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento de indicadores de sistemas de 

gestão adaptativa e desenvolvimento da pesca (Ruddle 2000, Mackinson 2001). Este 

conhecimento, assim como as populações humanas que os detêm, é diverso e dinâmico, por 

isso, talvez esse seja o tipo de conhecimento que melhor responde às alterações sociais e 

ambientais (Gadgil et al. 1993, Drew 2005). Em virtude dessas características, devem ser 

registrados e utilizados de modo apropriado, complementarmente ao conhecimento 

científico na construção de medidas de gestão dos recursos pesqueiros (Hill et al. 2010, 

Gilchrist et al. 2005).  

 

O conhecimento dos pescadores registrado neste estudo e o conhecimento científico 

disponível sobre o tambaqui, indicaram informações semelhantes. Aspectos específicos do 

conhecimento ecológico dos pescadores, considerados como hipóteses, quando corroboradas 

por observações científicas, podem reforçar o conhecimento científico em um nível local de 

gestão (Silvano & Valbo-Jørgensen 2008). Quando cientistas e pescadores identificam 

padrões semelhantes, por meio de observações distintas, pode-se considerar que 

provavelmente estas observações reflitam um padrão real existente na natureza (Poizat & 

Baran 1997). Assim, o conhecimento adquirido pela atividade de pesca, pode ser usado 

como fonte de informações complementares para estudos ecológicos (Poizat & Baran 1997) 
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ou como indicador de processos ou alterações no ecossistema ainda não estudados ou 

evidenciados pela ciência (Huntington 2000, Inglis 1993). Por exemplo, sobre os itens 

alimentares consumidos pelo tambaqui a alta concordância para o período de cheia quando a 

espécie se dispersa pela floresta alagada e tem sua alimentação dependente quase que 

exclusivamente por frutos e sementes tem subsídio na literatura desde a década de 80 

(Goulding, 1980). O nível de concordância médio para o período de seca, pode ser em 

decorrência da predominância no consumo de zooplâncton (Goulding & Carvalho 1982). Os 

pescadores não são capazes de observar estes organismos microscópicos nos lagos. Mesmo 

assim, alguns pescadores sabem que o tambaqui se alimenta de algo presente na água, 

denominado por eles de “óvinha d’água”, que possivelmente deve ser o zooplâncton. Uma 

alta concordância (95%) entre os itens de conteúdo estomacal de tambaqui e itens citados 

por pescadores foi recentemente registrado no Amazonas (Rebelo et al. 2010). Isto indica 

que na ausência de registro científico, de recursos humanos e financeiros, ou até mesmo de 

tempo para aquisição de informações em um formato científico desejado, as informações 

ecológicas presentes no conhecimento dos pescadores podem ser consideradas em sistemas 

de gestão da pesca do tambaqui na Amazônia central.  

 

Os “insights” dos pescadores sobre o tambaqui, principalmente aqueles considerados 

neste estudo como inovadores, podem ser investigados e conduzirem à novos avanços 

científicos.  Mesmo as informações contraditórias poderiam ser investigadas e aceitas, caso 

reflitam especificidades de comportamento ou características ambientais locais. Como por 

exemplo, as informações de que lagos são habitados por  tambaquis adultos durante a seca 

(Figura 1.2.) ou que a desova da espécie também ocorre em lagos (Figura 1.3.), apesar de 

contradizerem o conhecimento descrito na literatura, podem ser investigadas e vir a serem 

confirmadas a partir de observações locais. No entanto, quando as informações dos 

pescadores contradizem o conhecimento científico existe uma maior chance de não 

corresponderem as características reais dos organismos ou condições ambientais, a não ser 

que reflitam condições específicas locais ainda não estudadas. Por este motivo, as 

informações fornecidas por pescadores, mesmo aquelas provenientes de pescadores com 

maior experiência de pesca (Davis & Wagner 2003), devem ser utilizadas com cautela e 

analisadas complementarmente ao conhecimento científico.   
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1.6.2. As pescarias e as regras 

 

 

O período em que são realizadas a maior parte das capturas de tambaqui na região é 

um exemplo positivo de como uma atividade desenvolvida a partir do conhecimento 

empírico dos pescadores pode contribuir para a sustentabilidade da pesca. Os pescadores do 

setor Caua-Cuiuanã afirmaram que as despescas são realizadas principalmente em ambientes 

de floresta alagada associados aos lagos durante o período de vazante, entre os meses de 

julho e setembro. Alguns estudos sobre reprodução relataram que a desova do tambaqui 

ocorre no final da enchente e início da cheia (Goulding & Carvalho 1982; Isaac & Ruffino 

1996; Araujo-Lima & Goulding 1998; Villacorta-Correa & Saint-Paul 1999). Assim, a 

realização das pescarias durante o período de vazante é uma boa estratégia de manejo, por 

que capturam os indivíduos adultos no período de pós-desova. Esta estratégia pode evitar a 

ocorrência futura de sobrepesca de recrutamento, que ocorre quando há captura desordenada 

dos adultos em desova, impedindo a adição de nova prole para renovar a população a cada 

ano (Myers & Mertz  1998, Halliday & Pinhorn  2002, Fabré & Barthem 2005).  

 

A implementação de regras de uso para gestão da atividade pesqueira na RDS 

Piagaçu-Purus tem ocorrido a partir de necessidades e ideias apontadas pelos moradores, em 

conjunto com as organizações gestoras no apoio técnico e científico, conforme evidenciado 

no quadro de regras para a captura do tambaqui (Tabela 2) e plano de Gestão da UC (IPI 

2010). Este modelo de gestão compartilhada (co-gestão) feita de baixo para cima (“bottom-

up”) tem sido utilizado positivamente em diversas experiências de co-gestão da pesca 

(Jentoft 2005, Jones & Burgess 2005, Gerhardinger et al. 2009) e visa repartir a autoridade 

e/ou responsabilidade entre o governo, a comunidade de pescadores locais e outros 

envolvidos no uso dos recursos (Berkes et al. 2001). As regras criadas pelos pescadores, na 

sua maioria, refletem diretamente o conhecimento ecológico destes para a manutenção e 

conservação do recurso e pode servir de base para a gestão desta atividade (Ruddle 2000). 

Mas eles, em alguns casos como na utilização de malhas   não estão totalmente certos O 

cumprimento e aperfeiçoamento das regras estabelecidas formalmente ou informalmente, 

assim como algumas práticas desenvolvidas pelos pescadores, podem contribuir diretamente 

para a consolidação de um plano de manejo específico para o tambaqui na RDS-PP. Em 

virtude do elevado número de regras e estratégias direcionadas para a pesca do tambaqui 

identificadas neste estudo, mesmo que ainda não tenham sido formalizadas pelos pescadores 



 
48 

e gestores, é possível afirmar que um sistema de co-manejo de tambaqui está em curso no 

setor Caua-Cuiuanã da RDS Piagaçu-Purus.  

 

Dentre as regras citadas pelos pescadores para o uso sustentável do tambaqui, a 

restrição do tamanho mínimo da malha (100 mm entre nós adjacentes) das malhadeiras, que 

é o principal apetrecho utilizado pelos pescadores, deve ser reavaliada pelos gestores locais e 

pescadores. Apesar de contribuir para a recuperação dos estoques de tambaqui na região, 

esta medida pode não ser adequada para evitar a captura de indivíduos jovens, já que em 

uma boa gestão, as artes de pesca devem ser direcionadas para a captura dos peixes adultos, 

permitindo que juvenis possam escapar (Armstrong et al. 1990). Pescas científicas 

experimentais realizadas nos lagos do setor utilizando malhadeiras com malhas de 100 a 130 

mm, capturaram 296 indivíduos, dentre os quais, 43% possuíam tamanho inferior a 55 cm, 

portanto,  abaixo do tamanho mínimo de captura permitido pela legislação (M.L. Arantes, 

dados não publicados). O uso de malhas com tamanhos superiores a 110 mm é indicado para 

a captura exclusiva de indivíduos adultos de tambaqui. A pesca de jovens e de pré-adultos de 

forma desmedida impede que os indivíduos cheguem a fase adulta e atinjam o tamanho no 

qual o rendimento em peso seja máximo (Pauly 1988, Caddy & Mahon 1995). Nesse caso, 

pode ocorrer a sobrepesca de crescimento e no longo prazo pode comprometer a 

sustentabilidade no uso deste recurso. 

 

A captura desordenada de indivíduos jovens relatada por alguns estudos que 

avaliaram o desembarque pesqueiro na Amazônia (Isaac & Ruffino 1996, Araujo-Lima & 

Goulding 1998, Barthem 1999, Costa et al. 2001, Batista & Petrere 2003, Garcez & Freitas 

2010), tem sido a principal causa de depleção dos estoques de tambaqui em diversas áreas. 

No setor Caua-Cuiuanã da RDS Piagaçu-Purus, apesar da falta de séries históricas de 

desembarque pesqueiro na região, amostragens realizadas pelo grupo científico que elaborou 

o plano de gestão da UC monitorando barcos de compradores de peixes em 2008, indicaram 

que a maior parte dos tambaquis capturados tinham tamanho inferior ao tamanho mínimo de 

captura (55cm) (IPI 2010). Além disso, uma baixa produção proveniente da pesca artesanal 

e uma intensa explotação por grandes barcos “peixeiros” foram relatadas por pescadores 

locais no plano de gestão da reserva (IPI 2010). Ao examinarem o desembarque de 

tambaquis provenientes da frota comercial no porto da cidade de Manacapuru-AM entre 

2007 e 2008, em uma região relativamente próxima à planície de inundação do baixo rio 

Purus e no mesmo período da implementação do zoneamento aquático do setor Caua-
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Cuiuanã, Garcez & Freitas (2010) verificaram que 99% dos tambaquis possuíam 

comprimento inferior à 55 cm e que as capturas se concentravam nas proximidades da RDS 

do Piranha, possivelmente por serem as únicas áreas nos arredores do município de 

Manacapuru que ainda possuíam estoques sub-explotados. Portanto, Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável podem funcionar como áreas fonte, contribuindo para a 

conservação do tambaqui na Amazônia Central. Este modelo de unidade de conservação 

além de possibilitar a preservação dos ambientes de várzea e sua biodiversidade, de fato, 

possibilita a permanência de populações ribeirinhas e a manutenção das atividades 

tradicionalmente desenvolvidas, garantindo assim, a preservação dos hábitos e 

conhecimentos associados à pesca do tambaqui. 
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Efeitos da co-gestão e influências ambientais sobre a distribuição de 

tambaqui (Colossoma macropomum) em lagos de várzea na Amazônia-

Central 

2.1. Resumo  

 

 

Este estudo comparou a abundância relativa de tambaqui (Colossoma macropomum) e 

parâmetros populacionais, bem como, investigou a influência de características ambientais 

bióticas e abióticas sobre a distribuição espacial de tambaquis entre seis lagos de 

preservação (fechado para pesca) e seis de uso (aberto para pesca) na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP) na Amazônia Central brasileira, 

através de pescarias experimentais realizadas em 2012 e 2013. As zonas não diferem quanto 

a características limnológicas, mas distinguem-se quanto as características estruturais e 

densidade de zooplâncton. Foram capturados 296 indivíduos, sendo que a maior parte nos 

lagos de preservação. Estes lagos possuem mais adultos e os indivíduos são maiores em 

comprimento (p<0,05) e peso (p<0,05). Não foi encontrada diferença significativa nos 

valores médios de CPUE entre os lagos (p=0,06). A distribuição espacial de tambaqui foi 

influenciada pela densidade de zooplâncton (R²= 0,53, p<0,03) e a distribuição espacial de 

zooplâncton parece ser influenciada por características estruturais como área, perímetro, 

amplitude de alagação e distancias até o canal do rio e canal da planície de inundação (R²= 

0,66, p<0,001). Os resultados evidenciam um relativo sucesso no modelo de gestão da RDS-

PP e ressaltam a importância de zooplâncton na distribuição de tambaquis entre lagos de 

várzea. As densidades e características da distribuição destes organismos poderiam ser 

utilizadas por gestores na identificação e definição de lagos de preservação, que através da 

co-gestão da pesca, pode contribuir para a conservação e uso sustentável do tambaqui na 

Amazônia Central.  

 

Palavras-chave: Characiformes, manejo pesqueiro, reservas, conservação de lagos, 

zooplâncton 
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2.2. Abstract  

 

This study compared the relative abundance of tambaqui (Colossoma macropomum) and 

population parameters and investigated the influence of biotic and abiotic environmental 

characteristics on the spatial distribution between six preservation lakes (closed to fishing) 

and six lakes of use (open fishing) in Sustainable Development Reserve Piagaçu-

Purus(RDS-PP) in  the Central Brazilian Amazon, through experimental fisheries conducted 

in 2012 and 2013. The zones do not differ of each other in limnological characteristics, but 

differ in structural characteristics and density of zooplankton . 196 individuals were 

captured, most from the preservation lakes. These lakes have more adults and the individuals 

are greater in length (p<0.05), and weight (p<0.05). No significant difference was found in 

mean CPUE among the lakes (p=0.06). The spatial distribution of tamabaqui was influenced 

by the density of zooplankton (R²=0.53, p<0.03) and the spatial distribution of zooplankton 

appears to be influenced by structural features such as area, perimeter, flood range and  

distances from the river channel and from the channel of the floodplain (R²=0.66, p<0.001). 

The results show a relative success in the management model of RDS-PP and emphasize the 

importance of zooplankton in the distribution of tambaquis between floodplain lakes. 

Densities and distribution characteristics of these organisms could be used by managers in 

identifying and defining preservation lakes that through co-management of fisheries can 

contribute to the conservation and sustainable use of tambaqui in Central Amazon. 

  

Keywords: Characiforms, fisheries management, reserves, conservation of lakes, 

zooplankton 
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2.3. Introdução 

 

 

Na Amazônia Central, as áreas inundadas pelos rios de águas brancas ocupam em 

torno de 10% do Estado do Amazonas (150.000 km²), ou 35% da área da Bacia Amazônica.  

Deste total da área de várzea, a maior parte, 92.400 km², é ocupada pela várzea do canal 

principal do rio Amazonas, seguida pelas várzeas do rio Purus com 21.833 km² (Ruffino 

2004). As planícies de inundação ou várzeas são ambientes de florestas periodicamente 

alagados por águas ricas em nutrientes e partículas em suspensão (Junk 1984). Estes 

ambientes apresentam alta biodiversidade e heterogeneidade espacial (Junk et al. 2011). 

Constituem um dos mais importantes sistemas aquáticos amazônicos em termos de 

diversidade de peixes com valor comercial (Saint-Paul et al. 2000), principalmente devido a 

produtividade das planícies de inundação dos rios de água branca (Junk & Piedade 1993). 

São caracterizadas por uma única inundação anual, com amplitudes que podem variar de 4 a 

10 m (Junk et al. 1989). Durante os períodos de enchente e cheia (dezembro a julho), todos 

os habitats de várzea se conectam em um único corpo d’água; durante a estação vazante e 

seca (agosto a novembro), apenas o rio principal, paranãs e os lagos mais profundos se 

mantem conectados, a maior parte dos lagos ficam isolados, podendo até secar em virtude de 

secas muito severas (Junk et al. 1989, Junk 1999). A planície de inundação do baixo rio 

Purus possui cinco ambientes aquáticos principais: o rio principal (rio), lagos relativamente 

rasos (lagos), cercados por diques naturais cobertos com vegetação (restingas), canais 

ribeirinhos (paranãs) que ligam o rio principal aos sistemas de várzea e canais de floresta 

(canos) que conectam os lagos aos paranás (Smith 1981, McGrath et al. 1993). 

 

Lagos de várzea são habitats fundamentais no ciclo de vida de muitas espécies de 

peixes na Amazônia (Goulding 1980, Saint-Paul et al. 2000). A estrutura das populações e 

suas distribuições espaço-temporais em ambientes de várzea tem sido relacionadas às 

características ambientais bióticas e abióticas (Lowe-McConnell 1979, Bayley 1988, 

Winemiller 1996, Rodriguez e Lewis Jr. 1997). Fatores abióticos como temperatura, 

transparência, condutividade, pH, concentração de nutrientes, períodos de alagação e fatores 

ecológicos, tais como interações intra e inter-específicas de competição e predação, são 

determinantes para a abundância de organismos aquáticos nesses ambientes (Brown 1984, 

Rodriguez & Lewis Jr. 1997, Tejerina-garro et al. 1998, Petry et al. 2003, Martelo et al. 

2008).  A distribuição dos peixes nos lagos podem ser influenciada por fatores geográficos e 
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estruturais, tais como profundidade, área, distância do canal principal e distância dos centros 

urbanos (Zyll De Jong & Cowx 2005, Maccord et al. 2007, Silvano et al. 2009,  Arantes et 

al. 2011). No entanto, populações de peixes também são influenciadas pela atividade 

pesqueira.  A pesca artesanal de pequena escala exercida por pescadores ribeirinhos na 

Amazônia também pode influenciar significativamente os parâmetros populacionais, 

afetando os padrões de distribuição das espécies (Bayley & Petrere  1989, Petrere et al. 

2004, Castello et al. 2011, Hallwass et al. 2013), especialmente sobre espécies de maior 

interesse comercial, que realizam curtas migrações e que dependem de ambientes mais 

restritos em seu ciclo de vida, como o tambaqui (McGrath et al. 1993, Lewis Jr 2000, 

Bellwood et al. 2003, Latini & Petrere 2004).  

 

O tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier 1818) pertencente a ordem dos 

Characiformes, é o segundo maior peixe de água doce na América do Sul (Goulding e 

Carvalho 1982, Froese & Pauly 2000),  seu ciclo de vida está associado às planícies de 

inundação de rios de água branca (Araújo-Lima & Goulding, 1998). Peixes adultos com 

comprimento médio superior a 55cm deixam anualmente as planícies e florestas alagadas no 

final da vazante, formam cardumes e empreendem pequenas emigrações ascendentes de 

dispersão reprodutiva (Araújo-Lima & Goulding 1998), em busca das melhores condições 

para desovarem. No início da cheia fazem migrações laterais para o interior da floresta 

alagada em busca de alimento e abrigo (Goulding 1998). Os indivíduos jovens permanecem 

nos lagos na seca e florestas alagadas na cheia de várzea até atingir aproximadamente cinco 

anos de idade, quando deixam essas áreas e migram para o rio e se unem ao estoque adulto 

(Araújo-Lima & Goulding 1998, Isaac & Ruffino 1996, Costa 1998). O tambaqui é 

tipicamente uma espécie onívora, aproveitando-se de nutrientes de alimentos tanto de 

origem vegetal como animal (Costa 1998). A alimentação básica sofre variações sazonais, 

pelo aproveitamento de produtos de origem alóctone (floresta) no período das cheias, 

principalmente de frutos e sementes, como de origem autóctone no período da seca, 

principalmente zooplâncton, por onde o tambaqui obtém alimento de elevado teor proteico, 

independentemente da fase do seu ciclo de vida (Goulding & Carvalho 1982; Silva et al. 

2003; Santos et al. 2006). O tambaqui também fica mais vulnerável à captura por pescadores 

durantes os períodos de seca, quando estão confinados nos lagos (Araujo-Lima & Goulding 

1998). 
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Comunidades humanas que vivem em várias regiões da Amazônia dependem 

diretamente da pesca de tambaqui como fonte de proteína animal e dos recursos financeiros 

provenientes de sua comercialização (Goulding et al. 1996, Isaac & Ruffino 1996). A 

demanda crescente pela captura dessa espécie nas ultimas décadas resultou em um intenso 

esforço de pesca, com a captura excessiva de indivíduos jovens, ocasionando cenários de 

sobrepesca em algumas regiões da Amazônia (Merona & Bittencourt 1988, Isaac & Ruffino 

1996). Para frear a exploração desordenada da espécie as agências estatais de meio ambiente 

implementaram medidas de gestão específicas, estabelecendo o tamanho mínimo de captura 

em 55cm (Portaria 1534 de 20/12/89 IBAMA) e o período defeso reprodutivo entre 15 de 

novembro e 15 de março (Portaria 08 de 02/02/96 IBAMA). Medidas de gestão mais 

abrangentes, como a criação de Unidades de Conservação (UC) de uso sustentável, foram 

adotadas a partir da década de 90 com o intuito de conservar a biodiversidade e possibilitar a 

permanência de populações humanas que tradicionalmente faziam uso dos recursos naturais 

(Lopes et al. 2008, Begossi 2010). Neste modelo de UC incluem Reservas Extrativistas 

(RESEX) e Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS). Estas unidades de 

conservação foram projetas para serem gerenciadas de forma colaborativa entre o Governo e 

a população local (Fearnside, 1989). Modelos de co-gestão permitem a implementação de 

abordagens baseadas na aprendizagem, que por meio do compartilhamento do poder 

(tomada de decisão) entre usuários e partes interessadas, se desenvolvem através do 

monitoramento e avaliação constante das experiências de sucesso e fracasso (Holling et al. 

1998, Armitage et al. 2007, Berkes 2009). Entretanto, o sucesso destas abordagens depende 

diretamente do nível de envolvimento dos usuários dos recursos e gestores na formulação e 

monitoramento destas atividades (Berkes et al. 2001).  

 

Em ambientes marinhos os cientistas desenvolveram abordagens práticas e teóricas 

para a concepção e implementação de áreas protegidas (Roberts et al. 2001, Pauly et al. 

2002), que têm, em alguns casos, apresentado benefícios para a conservação de espécies 

comercialmente exploradas (Murray et al. 1999, Russ et al. 2004). Porém, para sistemas 

fluviais, poucas áreas foram criadas especificamente para a conservação de peixes e quase 

sempre as áreas protegidas de água doce foram incluídas "incidentalmente" como parte das 

reservas terrestres (Keith 2000). Este parece ser o caso da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP). No entanto, desde 2008 foi adotado como estratégia 

de co-gestão para a pesca nos setores da parte norte da Reserva, a criação de um sistema de 
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zoneamento aquático e um conjunto de regras visando a sustentabilidade no uso dos recursos 

pesqueiros (IPI 2010). O sistema de zoneamento estabeleceu duas categorias básicas, com 

lagos de preservação (proíbe a atividade de pesca) e lagos de uso (nos quais a pesca é 

permitida para a moradores do setor). Os critérios adotados para o estabelecimento destas 

áreas foi baseado quase que exclusivamente nos conhecimentos e preocupações dos 

pescadores, com pouca referência à dados científicos (IPI 2010, Queiroz & Crampton 1999). 

Embora não se tenha ainda evidências claras da utilização deste modelo para a conservação 

dos recursos pesqueiros continentais, áreas protegidas de água doce têm sido defendidas 

para a gestão de estoques pesqueiros na Amazônia (McGrath et al. 1993, Junk & Piedade 

2000, Keith 2000, Thieme et al. 2007, Castello et al. 2011). 

 

Assim como reservas marinhas, a eficiência do modelo de gestão por zonas de 

preservação e uso em planícies de inundação na Amazônia central depende diretamente da 

escolha de áreas de proteção com características ambientais que possibilitem a conservação 

dos estoques pesqueiros (Mancini et al. 2005, Abell et al. 2007). Mais especificamente, além 

da importância na identificação destas características, para a conservação das unidades 

populacionais de tambaqui e manutenção da atividade pesqueira tradicionalmente 

desenvolvida por pescadores ribeirinhos, espera-se que áreas não-pescadas apresentem 

maiores abundâncias e uma predominância de indivíduos adultos (Halpern & Warner 2002). 

Caso este efeito esteja ocorrendo, tambaqui jovens e adultos poderiam migrar para áreas 

adjacentes, em um fenômeno conhecido como “spillover” ou “transbordamento”, 

aumentando os rendimentos nas pescarias realizadas em ambientes próximos as áreas de 

preservação (Demartini 1993, Gell & Roberts 2003). Entretanto, apesar das premissas 

apresentadas, em virtude da incerteza envolvida em qualquer tentativa de gerir os recursos 

naturais (Fulton et al. 2011), se torna necessário a realização de investigações científicas 

voltadas para o aperfeiçoamento das práticas de gestão. Assim, esse trabalho pretende 

investigar os aspectos envolvidos na distribuição espacial do tambaqui na várzea da Reserva 

Piagaçu-Purus e tem por objetivo avaliar o efeito do zoneamento aquático e de 

características ambientais sobre a produtividade pesqueira e estrutura dos estoques de 

tambaqui capturados em lagos de várzea na Amazônia central.  
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2.4. Material e Métodos 

 

2.4.1. Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado em lagos da área do setor Caua-Cuiuanã na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Piagaçu Purus (RDS-PP), localizada no baixo rio Purus, entre 

as coordenadas geográficas (4°05’ e 5°35’ S, 61°73’ e 63°35’ W), abrangendo partes dos 

municípios de Beruri, Anori, Tapauá e Coari, no estado do Amazonas. A RDS-PP é uma 

reserva estadual, criada pelo decreto n° 23.723 de 05 de setembro de 2003, composta por 

áreas de terra firme e ecossistemas alagados de várzea, com uma área total de 834.245 ha 

(IPI 2010).  

 

A RDS-PP foi dividida em sete setores. A divisão da área da unidade de conservação em 

setores, seguida de seu zoneamento aquático (Figura 2.1.) como parte do plano de gestão, 

teve por objetivo facilitar seu gerenciamento. A fitofisionomia, a hidrografia, as áreas 

tradicionais de uso dos recursos e as rotas de acesso foram os critérios estabelecidos para a 

delimitação dos setores. A implementação do zoneamento aquático do setor contou com a 

participação direta dos comunitários, levou em consideração aspectos históricos de uso da 

área e o conhecimento dos pescadores, que selecionaram os corpos d’água em duas 

categorias principais (Lagos de Preservação e Lagos de Uso). O Setor Caua-Cuiuanã 

apresenta um vasto complexo de habitats, com aproximadamente 220 lagos (IPI, 2010).  

 

 

Figura 2.1. – Lagos de uso e preservação despescados em 2012 e 2013 para captura de tambaquis no 

Setor Caua-Cuianã da RDS Piagaçu-Purus.  
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2.4.2. Coleta de dados  

 

Os dados foram obtidos a partir de pescarias experimentais e coleta das 

características ambientais dos lagos. A seleção dos lagos foi feita através de sorteio e levou 

em consideração os lagos que possibilitavam o acesso por água até suas proximidades 

durante períodos de seca e que já tivessem perdido conectividade com o paranã (canal das 

planícies de inundação) e assim, pudessem ser considerados unidades amostrais válidas. As 

pescarias aconteceram no início da seca, entre os meses de setembro e outubro em 2012 e 

em outubro de 2013, em 12 lagos, sendo seis lagos na área de preservação e seis lagos na 

área de uso.  Pescadores experientes realizaram as pescarias de modo semelhante às 

realizadas habitualmente pela maioria dos pescadores da região. Redes de emalhar 

(malhadeiras) dos próprios pescadores, em bom estado de conservação, com malhas de 100, 

110, 120 e 130mm (entre nós adjacentes) foram utilizadas. Em cada lago as malhadeiras 

permaneceram na água durante o período de 4 horas (de 17 à 21horas), em alguns lagos este 

período foi de 3h ou 3:30 min em decorrência de fortes chuvas que impossibilitavam a 

revisão constante das malhadeiras. Os exemplares capturados eram imediatamente colocados 

em tanques-rede móveis montados próximos às margens dos lagos. Após o término das 

pescarias, um ictiômetro e uma balança “pesola” foram utilizados para registar o 

comprimento total (cm) e o peso total (kg) dos exemplares capturados, que eram devolvidos 

ao ambiente logo após o registro dos dados biométricos. A coleta das variáveis físico-

químicas da água, estruturais dos lagos e biológica (Tabela 2.1.), foram realizadas 

concomitantes às pescarias experimentais.  

 

As amostras de zooplâncton foram armazenadas em recipientes, fixados em álcool-

5% e posteriormente triadas por especialistas do laboratório de Plâncton do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia em Manaus-AM.  Todas as amostras foram fracionadas 

(0,25) e coradas com Rosa de Bengala para facilitar a identificação por meio da visualização 

feita com lupa estereomicroscópica ou microscópio óptico quando ocorreu maior 

dificuldade. Os valores de densidade de zooplâncton foram obtidos pelo cálculo do volume 

total (V) da coluna de água filtrada, a partir da área do cilíndro (¶ r
2
) multiplicado pela 

distância percorrida (h), expresso pela fórmula (V = ¶ r
2
 . h.). A abundância relativa de 

zooplâncton por litro foi calculada pela razão entre a média das abundâncias identificadas 

nos três pontos e o volume total filtrado em cada lago. 
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Tabela 2.1. - Variáveis ambientais medidas e os respectivos métodos de coleta utilizados para caracterização 

dos lagos do setor Caua-Cuiuanã da RDS Piagaçu-Purus (Adaptado de Arantes, 2009). 

Variáveis ambientais Método de coleta 

Físico-químicas 
 

Transparência média da água (cm) 
Medida com disco de Secchi em três pontos centrais espaçados do 

lago. 

Condutividade (µS.cm-¹), temperatura (⁰C) e pH 

médios. 

Medidas em três pontos espaçados do lago. As variáveis foram 

medidas com equipamento multiparâmetro HANNA HI9829. 

Estruturais 
 

Profundidade média (cm) 
Medida em três pontos espaçados do lago um medidor de 

profundidade. 

Amplitude de alagação (m) 
Altura da superfície do lago até a marca da água da cheia do mesmo 

ano na vegetação marginal. 

Distância entre o lago e o paranã (km) Medida através de imagem de satélite com o software ArcGis 10.1. 

Distância entre o lago e o canal do rio Purus 

(Km) 
Medida através de imagem de satélite com o software ArcGis 10.1 

Área superficial (km²) Medida através de imagem de satélite com o software ArcGis 10.1 

Perímetro (Km) Medida através de imagem de satélite com o software ArcGis 10.1 

Número de galhadas Contagem das galhadas visíveis no lago. 

Biológica  

Densidade de Zooplâncton (Indivíduos/Litro) 

Coletados em três pontos centrais dos lagos com rede cônica de 30 

cm de diâmetro de boca e 55 µm de abertura de malha em arrastos 

verticais únicos, sendo as distâncias percorridas na coluna d’água 

dependentes da profundidade do lago. 

* Landsat 5, órbita 32, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE 

 

 

2.4.3. Caracterização dos lagos 

 

Uma Análise Discriminante foi feita para verificar se os valores de CPUE das 

pescarias e das variáveis ambientais coletados eram significativamente diferentes entre os 

anos de 2012 e 2013 ao ponto de impossibilitar a utilização das médias para caracterização 

dos lagos. Dentre as variáveis coletadas nos dois anos, apenas os valores de pH apresentou 

diferença (W=070, F1,7=20.23, p=0,00) e não foram utilizados desta forma. Já os valores 

das variáveis CPUE, condutividade, transparência, temperatura e amplitude de alagação não 

apresentaram diferença e a média aritmética dos dois anos foi utilizada na caracterização 

ambiental dos lagos. As distribuições de frequência das classes de tamanho da população 

dos lagos de Preservação e Uso foram comparadas por meio do teste não-paramétrico de 

Kolmogorov-Smirnov. Foi aplicado o teste paramétrico t de Student e o teste não-

paramétrico U de Mann-Whitney, para dados que seguiram uma distribuições anormal, afim 

de verificar a existência de diferenças significativas entre as médias das varáveis ambientais 

dos lagos uso e de preservação (Tabela 2.1.).  
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2.4.4. Capturas por unidade de esforço 

 

Para definir a unidade de esforço de pesca mais apropriada para descrever a 

pescarias, para o cálculo da CPUE (captura por unidade de esforço), foi utilizada a unidade 

com melhor ajuste proveniente do modelo de regressão linear entre a biomassa capturada e 

diferentes unidades de esforço (comprimento da malhadeira, área da malhadeira, tempo de 

permanência da água, comprimento da malhadeira x tempo de permanência na água e área 

da malhadeira x tempo de permanência na água). Considerando cada lago como uma 

unidade amostral, foi estimada a CPUE das pescarias dos lagos. 

 

2.4.5. Relação das características ambientais com CPUE e densidade de Zooplâncton 

 

Para resumir a variação dos dados das variáveis ambientais limnológicas 

(transparência, condutividade e pH) e estruturais (amplitude de alagação, área, perímetro, 

distância ao paranã e distância ao rio) foi feita uma análise de componentes principais 

(PCA). Os dados das variáveis que não atenderam aos pressupostos de normalidade e 

homocedasticidade, avaliados respectivamente por meio da aplicação dos testes de Shapiro-

Wilk e Levene, e que não puderam ser normalizados, não foram incluídos na PCA. A raiz 

quadrada (x’=      foi o método de transformação de dados escolhido, pois normalizou e 

homogenizou o maior número de variáveis. Os autovalores do primeiro e segundo eixo da 

PCA e os dados da variável biológica (densidade de zooplâncton) foram incluídos em um 

modelo de regressão linear múltipla do tipo Stepwise-Forward como variáveis 

independentes, para avaliar o efeito destas sobre a CPUE. Outra regressão linear múltipla 

Stepwise-Forward testou o efeito das variáveis ambientais (autovalores dos eixos da PCA) 

com relação à densidade de Zooplâncton. A normalidade dos resíduos dos modelos de 

regressão foram testados pelo teste de Shapiro-Wilk.  As análises foram realizadas utilizando 

o programa Statistica (StatSoft® 7.1) e o nível de significância admitido em todos os testes 

foi de p < 0,05. 

 

 

 

 



 
68 

2.5. Resultados  

 

2.5.1. Caracterização ambiental dos lagos de uso e preservação  

 

Lagos de uso e preservação diferenciaram-se principalmente por características 

estruturais (profundidade, amplitude de alagação, área, número de galhadas, distância do 

lago até o paranã e até o canal principal do rio Purus) e pela abundância relativa de 

zooplâncton. De maneira geral, os lagos de preservação são maiores e mais rasos, possuem 

menores amplitudes de inundação e estão mais distantes do paranã e do canal principal do 

rio Purus. Além disto estes lagos possuem mais galhadas e maiores densidades de 

zooplâncton (Tabela 2.2). 

  
Tabela 2.2.- Médias e desvios-padrão das variáveis físico-químicas, estruturais e 

biológica medidas em lagos de preservação e uso da RDS Piagaçu-Purus e probabilidade 

resultante do teste t de Student para as variáveis de 1 a 6 (n=24) e de Mann-whitney para 

as variáveis de 7 a 12 (n=12). Os dados que não se ajustaram a distribuição normal e 

heterocedásticidade foram transformados (log10 e raiz quadrada), porém a média e o 

desvio padrão apresentados são dos valores reais. Em negrito (p<0,05).   

Nº Variável Abreviações 
Preservação Uso 

t/U p 
Média D.P. Média D.P. 

 Físicoquímicas da água  

1 Transparência (cm) Trsp 66,63 24,89 71,67 25,91 -0,48 0,63 

2 Condutividade (µS.cm-1) Cond 40,43 8,41 45,83 18,54 65,5 0,70 

3 Temperatura (°C) Temp 32,22 1,10 32,52 0,97 -0,70 0,48 

4 pH pH 7,35 0,62 7,33 1,02 0,06 0,94 

 Estruturais do lago  

5 Profundidade (m) Prof 1,35 0,23 2,08 0,74 25,5 0,00 

6 Alagação (m) Ala 8,15 1,12 9,49 0,46 -3,14 0,00 

7 Número de Galhadas Galh 153,5 141,97 58,67 39,40 -20,0 0,00 

8 Area (Km²) Area 0,29 0,13 0,12 0,09 2,68 0,02 

9 Perímetro (m) Perim 2624 1805,3 974,6 729,7 1,65 0,13 

10 Distância até o paranã (km) DistP 2,67 0,81 1,16 0,91 3,02 0,01 

11 Distância até o rio (km) DistR 19,91 0,97 8,66 3,71 0,00 0,00 

 Biológica  

12 Zooplâncton (n/Litro) Zoo 229,47 126,92 50,09 37,27 0,00 0,01 
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2.5.2. Pescarias Experimentais 

 

Foram capturados 296 exemplares de tambaqui, com uma biomassa total de 1161,83 

kg. A maioria foi proveniente dos lagos de preservação (n=186; 62,8 %) que corresponde a 

uma biomassa (813,86 kg; 70,05 %). Considerando todos os peixes capturados nas duas 

áreas (independente da área de zoneamento), o comprimento total médio foi de 56,74 cm 

(±8,08) e a maioria dos indivíduos (n=154; 52,03 %) apresentou tamanhos superiores ao 

mínimo permitido pela legislação (55 cm). Os peixes capturados nos lagos de preservação 

tiveram médias de comprimento total (58,8cm) e peso total  (4,37kg) maiores que o 

comprimento (53,2cm) e peso (3,16kg) dos peixes provenientes dos lagos de uso (p=0,000; 

Figura 2.2.). As premissas para utilização do Teste t de Student foram confirmadas e 

observou-se normalidade na distribuição dos resíduos nas análises de variância.  

 

 
Figura 2.2. –Parâmetros biológicos de comprimento total (A) e do peso (B) 

dos tambaquis capturados nos lagos de preservação e de uso da RDS Piagaçu-

Purus. 

 

 

As distribuições de frequência das classes de tamanho da população de tambaquis 

(Figura 2.3.) foi estatisticamente diferente entre os lagos de preservação e lagos de uso (x² = 

27,35; p = 0,00). Considerando todos os lagos amostrados (n=12) a proporção de adultos é 

superior (n=168; 56,8%) a de jovens (n=128; 43,2%). Ao observar as proporções 

isoladamente de cada categoria, nos lagos de preservação a proporção de indivíduos adultos 

também é maior, porém, o mesmo não foi observado nos lagos de uso, que apresentaram 

uma proporção menor de indivíduos adultos (Figura 2.4.). Considerando todos os peixes 

capturados nas duas áreas (independente da área de zoneamento), o comprimento total 
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médio foi de 56,74 cm (±8,08) e a maioria dos indivíduos (n=154; 52,03 %) apresentaram 

tamanhos superiores ao mínimo permitido pela legislação (55 cm). As distribuições de 

frequência das classes de tamanho da população nos lagos de preservação e uso (Figura 

2.3.), com base nos resultados da análise de Kolmogorov-Smirnov (x² = 27,35; p = 0,00), 

são estatisticamente diferentes. Considerando todos os lagos amostrados (n=12) a proporção 

de adultos é superior (n=168; 56,8%) a de jovens (n=128; 43,2%) (Figura 2.4.). Ao observar 

as proporções isoladamente de cada categoria, nos lagos de preservação (n=6) a proporção 

de indivíduos adultos também é maior (n=127; 68,27 %), porém, o mesmo não foi 

observado nos lagos de uso (n=6), que apresentaram uma proporção menor de indivíduos 

adultos (n=69; 37,28 %).  

 

 
Figura 2.3. – Distribuição de frequência das classes de tamanho dos indivíduos de 

tambaqui capturados em lagos de Preservação (A) e lagos de Uso (B) da RDS-Piagaçu-

Purus. 
 

 

 
Figura 2.4. – Proporção de indivíduos jovens (< 55 

cm) e adultos (> 55 cm) capturados nos lagos de 

uso (n=110) e Preservação (n=186) na várzea da 

RDS Piagaçu-Purus.  
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2.5.3. Captura por Unidade de Esforço – CPUE 

 

 

O comprimento das malhadeiras (metros) pelo tempo (horas) foi a unidade que 

explicou melhor a biomassa total (Kg) de cada pescaria (r²=-0,45; p= 0,02). Portanto, a 

fórmula utilizada para o cálculo da CPUE neste estudo foi: 

 

                 

CPUE = Captura por Unidade de Esforço 

BT = Biomassa total 

CM = Comprimento das malhadeiras 

T = Tempo de permanência das malhadeiras na água 

 

  

Os lagos Caraipézinho, Bate Bunda e Jacó do Centro, localizados na área de 

preservação, foram os três lagos com os maiores valores de CPUE (Tabela 2.3.). Não houve 

diferença significativa na CPUE (p = 0,06) entre lagos de preservação (CPUE =0,07; d.p. = 

0,05) e uso (CPUE = 0,03; d.p. = 0,03).  

 

Tabela 2.3. – Lista dos lagos de uso e preservação, suas respectivas coordenadas geográficas e as médias 

das variáveis estruturais e a abundância relativa de zooplâncton, ordenados pelos valores de CPUE média 

das pescarias de tambaqui realizadas na várzea RDS Piagaçu-Purus. 

Lagos 
Zona

* 

Coordenadas Geográficas 
CPUE 

Prof 

(m) 

Ala 

(m) 

Area 

(Km²) 

Galh 

(n) 

DistP 

(Km) 

DistR 

(Km) 

Zoo 

(N/Litro) Logitude Latitude 

Caraipézinho P6 S04°12'35,9" W62°00'56,5" 0,160 1,19 9,55 0,226 45 2,47 18,54 393,06 

Bate Bunda P3 S04°12'09,0" W62°01'38,4" 0,073 1,25 8,25 0,154 400 3,04 20,35 374,84 

Jacó do Centro P4 S04°12'34,5" W62°02'05,8" 0,071 1,55 6,85 0,434 250 4,15 20,32 198,04 

Marajá P2 S04°11' 46" W62°01'22" 0,059 1,74 7,57 0,436 72 2,24 20,03 106,32 

Lontra U2 S04°13'36,9" W61°56'22,4" 0,051 2,61 10,65 0,265 95 0,27 10,69 6,92 

Doca do Macaco U3 S04°13'31,8" W61°53'05,4" 0,046 1,40 8,45 0,213 120 0,89 7,15 78,81 

Caraipé P5 S04°12'12,9" W62°01'02,1" 0,044 1,21 9,45 0,051 60 2,02 19,01 200,17 

Furielzinho U1 S04°12'55,0" W61°56'29,6" 0,037 1,70 10,4 0,102 20 0,51 11,55 15,61 

Cauxi U6 S04°13'36,6" W61°52'01,5" 0,029 1,76 9,85 0,056 35 1,29 6,48 72,81 

Rabicho U5 S04°13'36,9" W61°57'30,5" 0,028 1,59 8,30 0,136 42 1,17 12,20 96,44 

Tucuxi U4 S04°15'25,5" W61°49'33,7" 0,014 3,41 9,34 0,123 40 2,85 3,89 29,97 

Maracarana P1 S04° 1'14,9" W62°01'45,4" 0,011 1,19 7,25 0,290 94 2,11 21,22 104,43 

*P-preservação, U-uso 
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2.5.4. Zooplâncton 

 

Foram identificadas 52 espécies de zooplâcnton, duas espécies de larvas de insetos 

aquáticos, uma de crustáceo de médio porte e uma de ostracoda (Tabela 2.4.).  

 

 

 

Tabela 2.4. – Lista de espécies de zooplâcnton provenientes das amostras coletadas em lagos de uso e 

preservação da RDS Piagaçu-Purus, ordenadas por táxon, dos maiores para os menores valores de 

densidade.  

Táxon 
Densidade 

(Ind/L) 

Pres. 

(%) 

Uso 

(%) 
Táxon 

Densidade 

(Ind/L) 

Pres. 

(%) 

Uso 

(%) 

ROTIFERA       ROTIFERA       

Brachionus dolabratus 1153,02 94,27 5,728 Collotheca sp. 0,05 100 0 

Lecane proiecta 869,28 99,99 0,008 Anuraeopsis navicula 0,04 100 0 

Brachionus mirus varvoigti 714,50 90,54 9,456 Lecane cornuta 0,04 0 100 

Polyarthra vulgaris 416,96 96,21 3,791 Lecane curvicornis 0,04 0 100 

Brachionus falcatus 207,49 8,158 91,84 Lecane haliclysta 0,04 0 100 

Brachionus zahniseri gessneri 158,08 100 0 Lecane leontina 0,04 0 100 

Brachionus caudatus 148,05 90,76 9,237 Lepadella patella 0,04 0 100 

Hexarthra intermedia braziliensis 124,68 99,83 0,17 Synantherina aricrepes 0,04 0 100 

Gastropus minor 61,54 1,119 98,88 Macrochaetus sp. 0,04 100 0 

Horaella sp. 53,47 92,71 7,295 Brachionus calyciflorus 0,03 0 100 

Brachionus angularis 29,46 73,01 26,99 Trichocerca elongata 0,03 0 100 

Keratella cochlearis 28,28 96,56 3,436 CLADOCERA 

   
Filinia opoliensis 18,96 0 100 Ceriodaphnia cornuta 70,32 90,512 9,4882 

Filinia terminalis 12,95 0,409 99,59 Moina minuta 54,88 35,592 64,408 

Floscularia sp. 11,74 68,42 31,58 Diaphanosoma spinulosum 4,58 0 100 

Ptygura sp. 10,04 7,524 92,48 Chydorus sp. 0,93 11,364 88,636 

Bdelloidea 8,00 95,38 4,618 Diaphanosoma fluviatile 0,76 0 100 

Trichocerca spp. 6,66 91,64 8,363 Moina reticulata 0,37 0 100 

Filinia longiseta 4,15 22,03 77,97 COPEPODA 

   
Ascomorpha sp. 3,91 71,32 28,68 Nauplios 496,63 63,302 36,698 

Trichocerca insignis 2,85 96,4 3,605 Calanoida adulto 136,23 35,206 64,794 

Asplanchna sieboldi 1,48 76,12 23,88 Cyclopoida adulto 123,04 53,283 46,717 

Lecane lunares 1,45 48,68 51,32 Calanoida (copepoditos) 68,57 42,826 57,174 

Trichocerca similis 0,94 90,63 9,366 Cyclopoida (copepodito) 26,30 76,087 23,913 

Synchaeta sp. 0,68 93,98 6,024 INSECTA 

   
Notommata sp. 0,16 100 0 Chaoborus sp. 67,89 44,232 55,768 

Lecane luna 0,10 65,22 34,78 Larva Odonata 0,11 0 100 

Trichocerca cylindrica 0,08 0 100 CRUSTACEA 

   
Lecane stichaea 0,08 0 100 Zoea (Larva de camarão) 0,11 58,974 41,026 

lecane rhytida 0,07 0 100 OSTRACODA 

   
Brachionus quadridentatus 0,07 100 0 Ostracoda 0,28 29,557 70,443 
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Os Rotíferos foram predominantes entre os zooplancton (87%), as espécies mais 

abundantes Brachionus dolabratus, Lecane proiecta e Brachionus mirus varvoigti. Dentre 

os cladocera Ceriodaphnia cornuta e Moina minuta pertencentes ao grupo (11,1%) e entre 

as espécies de Copepoda Nauplios (1,8%) foram os abundâncias em seus grupos (Tabela 

2.5.).  

 

Tabela 2.5. – Representatividades dos táxons de zooplânton 

coletados nos lagos de preservação e uso da RDS Piagaçu-

Purus.  

Táxon 
Riqueza Densidade (ind/litro) 

Preservação Uso  Preservação Uso  

Rotífera 30 36 196,09 22,71 

Cladocera 3 6 4,035 2,41 

Copepoda 3 3 25,03 17,98 

Insecta 1 2 1,42 1,981 

Crustacea 1 1 0,003 0,002 

Ostracoda 1 1 0,005 0,009 

Total 39 49 226,58 45,9 
 

 

2.5.5. Influência de características ambientais na CPUE de tambaqui nos lagos  

 

 

De maneira geral a ordenação dos eixos da análise de PCA das caraterísticas 

ambientais mostra uma grande distinção entre os lagos de preservação e uso. As 

características estruturais representadas no primeiro eixo da PCA foram influenciadas pelos 

valores dos lagos Bate Bunda e Jacó do Centro que possuem as maiores áreas, perímetros e 

distâncias até o paranã na área de preservação e os lagos de uso Furrielzinho, Lontra e Doca 

do Macaco apresentaram baixos valores relacionados a estes parâmetros. A formação do 

segundo eixo é representada principalmente pelos valores de pH e transparência dos lagos 

Maracarana e Marajá na área de preservação e dos lagos Tucuxi, Rabicho e Cauxi  na área 

de uso. Já o terceiro eixo é influenciado pelos valores de condutividade dos lagos 

Furrielzinho, Tucuxi e Cauxi na área de uso e o Marajá na área de preservação (Figura 2.5.). 
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Figura 2.5. - Ordenação das características estruturais (transparência, pH, condutividade, 

amplitude de alagação, área, perímetro, distância até o paranã e até o rio) dos lagos de uso (U) e 

preservação (P) ao longo dos eixos da análise de PCA, sendo (a)ordenação das variáveis e (b) 

ordenação dos lagos do primeiro e segundo eixos,  (c) ordenação das variáveis e (d) ordenação 

dos lagos do primeiro e terceiro eixos. *A variável densidade de zooplâcnton (Zoo) foi adicionada 

com variável suplementar. Lagos de preservação: P1-Maracarana, P2-Marajá, P3-Bate Bunda, 

P4-Jacó do Centro, P5-Caraipé, P-6Caraipezinho. Lagos de uso: U1-Furrielzinho, U2-Lontra, U3-

Doca do Macaco, U4-Tucuxi, U5-Rabicho, U6-Cauxi.  
 

 

Os três primeiros eixos da análise de componentes principais explicaram 79,85% da 

variação total dos dados (EX1=43,12%, EX2=21,04%, EX3=15,67%). As variáveis 

estruturais (área, perímetro, distância até o paranã e amplitude de alagação) contribuíram 

mais na formação do primeiro eixo, enquanto as variáveis limnológicas contribuíram mais 

para formação do segundo (transparência e pH) e terceiro eixo (condutividade) (Tabela 2.6.). 
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Tabela 2.6.– Resultados da análise de componentes principais (PCA) 

dos três primeiros eixos para as variáveis fisicoquímicas da água e 

estruturais dos lagos de várzea na RDS Piagaçu-Purus. Valores em 

negrito destacam as contribuições significativas para a variância 

observada (>0,70)  

Variáveis Abreviações 
Componentes Principais 

EX1 EX2 EX3 

Transparência Trsp 0,16 -0,89 0,08 

Condutividade Cond 0,48 -0,03 0,76 

pH pH -0,25 -0,86 0,11 

Amplitude de 

Alagação 
Ala 0,70 -0,17 -0,35 

Area Area -0,93 0,10 -0,12 

Perímetro Perim -0,73 -0,11 -0,08 

Distância ao Paranã DistP -0,87 -0,21 -0,19 

Distância ao Rio DistR -0,66 0,14 0,67 

Variância explicada (%) 43,12 21,04 15,67 

Variância total explicada (%)   64,18 79,85 

 

A densidade de zooplâncton e o primeiro eixo da PCA das características ambientais 

(área, perímetro, amplitude de alagação e distância do lago até o paranã) estão 

correlacionadas com a CPUE e foram selecionadas no modelo final da regressão. Porém 

apenas a densidade de zooplâncton foi significativamente  correlacionada com a CPUE 

(Tabela 2.7.). Os resíduos apresentaram distribuição normal (Shapiro-Wilk W=0,93, p=0,43) 

(Figura 2.6.). 

    

Tabela 2.7. – Resultado da regressão linear múltipla (Stepwise 

– Forward) com dois passos, o modelo selecionado, contém as 

variáveis densidade de zooplâncton e o primeiro eixo da PCA 

(R²= 0,53 , F2,9=5,21, p<0,03).  

  Coeficiente SE t(9) p 

Intercepto 0,04 0,06 0,76 0,46 

Densidade de 

Zooplâcncton 
0,01 0,00 2,84 0,019 

Eixo 1 (PCA) 0,04 0,03 1,43 0,18 
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Figura 2.6. - Distribuição dos resíduos em 

relação aos valores de CPUE dos lagos 

estimados pelo modelo de regressão  

 

2.5.6. Influência de características ambientais na densidade de zooplâncton nos lagos 

 
 

A densidade de zooplâncton está positivamente correlacionada com os valores das 

variáveis ambientais (R²= 0,66 F1,10=19,91 p<0,001) do eixo 1 da PCA (área, perímetro, 

amplitude de alagação e distância do lago até o paranã). Os resíduos deste modelo 

apresentaram distribuição normal (Shapiro-Wilk W=0,93, p=0,47) (Figura 2.7.) 

 

 

 
Figura 2.7. - Distribuição dos resíduos em 

relação aos valores de densidade de 

zooplâncton dos lagos estimados pelo 

modelo de regressão linear múltipla. 
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2.6.Discussão 

 

2.6.1. Características ambientais e parâmetros populacionais 

 

Aabundância de tambaqui é influenciada positivamente pela densidade de 

zooplâncton em lagos de várzea da RDS Piagaçu-Purus. A abundância de zooplâncton, por 

sua vez, tende a aumentar em lagos com maiores áreas e perímetros, mais distantes do 

paranã e consequentemente com menores amplitudes de alagação. Embora não tenha sido 

identificada diferença significativa na abundância de tambaquis entre as categorias de lagos, 

as maiores abundâncias de zooplâncton foram encontradas nos lagos de preservação. Por 

este motivo é provável que estas áreas estejam funcionando como refúgios para tambaquis 

adultos e jovens, em virtude da alta disponibilidade de alimentos planctônicos disponíveis 

durante o período de seca. 

 

As características limnológicas dos lagos não diferem daquelas encontradas por 

trabalhos clássicos na Amazônia central, com valores altos de temperatura (~32º) e  

condutividade (~43 µS.cm-1), pH levemente básico e baixa transparência (~69cm) (Gibbs 

1967, Sioli, 1968, Junk, 1984, Furch & Junk 1997), e embora estudos anteriores tenham 

identificado influência de fatores limnológicos sobre a estrutura da comunidade de peixes 

(Tejerina-garro et al. 1998, Rodriguez & Lewis Jr 1997, Kouamé et al. 2007, Petry et al. 

2003) e até mesmo sobre a distribuição de populações específicas, como a de pirarucu 

(Arapaima gigas) (Queiroz, 2000, Arantes et al. 2011), nenhuma das variáveis limnológicas 

coletadas neste estudo teve efeito detectável na distribuição de tambaquis. A homogenidade 

encontrada entre as características limnológicas dos lagos de uso e preservação pode 

explicar a ausência de efeito na distribuição da espécie. Para Carvalho et al. (2001) lagos 

pertencentes a um mesma região da planície de inundação tendem à apresentar amplitudes 

de variação semelhantes. No entanto, com relação as características estruturais, lagos de uso 

e preservação apresentaram diferenças significativas (Tabela 2).  

 

Considerando os objetivos esperados para a conservação e manutenção da 

sustentabilidade da pesca, a constatação de que lagos de preservação são maiores, tem mais 

galhadas, estão mais distantes do paranã e do canal principal do rio Purus, e por isso, são 

mais rasos e possuem menores amplitudes de alagação, podem prover algumas vantagens 

ecológicas para tambaquis.  Welcomme (1979) verificou que lagos com maiores áreas e 
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consequentemente maiores volumes de água favoreceriam a sobrevivência dos peixes, já que 

níveis extremamente baixos da água em lagos, durante o período de seca, podem ocasionar 

altas taxas de mortalidade. A diversidade de espécies e tamanho médio de espécies tende a 

aumentar em corpos d'água maiores (Welcomme, 1979; Granado-Lorencio et al. 2012). Ao 

passo que lagos muito pequenos e rasos não suportam muitos indivíduos, do contrário 

podem rapidamente tornarem-se bastantes densos, afetando a disponibilidade de alimento 

por indivíduo (Goulding 1980).  A menor amplitude de alagação é característica de lagos 

situados nas porções mais elevadas da planície de alagação.  Ayres (1993), constatou que  

em áreas mais altas na planície de inundação, que passam menos dias por ano alagadas, são 

ocupadas por vegetação arbórea, diferentemente das áreas mais baixas, que passam mais 

tempo alagadas e são geralmente ocupadas por gramíneas e vegetações de pequeno porte. O 

maior número de árvores de grande porte possivelmente presentes nas margens dos lagos de 

preservação poderia proporcionar a queda de frutos e sementes na superfície dos lagos. Essa 

característica favoreceria a permanência de tambaquis durante a seca pela maior 

disponibilidade de alimentos.  A maior quantidade de galhadas de árvores presentes nestes 

lagos, potencialmente, forneceriam maior proteção contra predadores, principalmente para 

indivíduos jovens. Um maior número de micro-habitats e disponibilidade de alimentos 

também são características ecológicas esperadas para lagos com grandes quantidades de 

galhadas (Crampton 1999). As maiores distâncias dos lagos de preservação até o canal 

principal do rio Purus e ao paranã, conferem a estes lagos maior isolamento geográfico, 

dificultando o acesso de  pescadores invasores, que teriam que percorrer maiores distâncias 

por terra no período de seca para ter acesso a estes lagos. O efeito da distância e isolamento 

dos lagos ao canal do rio foi sugerido por Silvano et al. (2009) para explicar a maior 

diversidade de peixes encontrados em lagos de várzea da RDS Mamirauá, Amazonas. 

 

 Embora a diferença entre os valores médios de CPUE de lagos de uso e preservação 

não tenha sido estatisticamente significativa, o sistema de zoneamento de lagos na RDS-PP 

afetou positivamente os parâmetros populacionais de tambaqui. A proporção de adultos 

nesses lagos também foi superior. A maior abundância de adultos pode aumentar o potencial 

reprodutivo da espécie, já que tambaquis maiores geralmente são mais férteis e produzem 

ovos de maior qualidade (Vieira et al. 1999). Lagos não pescados em planície de inundação 

poderiam ajudar a proteger a biodiversidade, e mais especificamente, unidades 

populacionais de peixes, que se dispersariam além das áreas protegidas fornecendo 

indivíduos para áreas adjacentes utilizadas pelos pescadores (Russ et al. 2004). Este efeito 
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de transbordamento do estoque, observado prioritariamente em áreas marinhas protegidas 

(Gell & Roberts, 2003) pode levar a uma transferência constante de indivíduos para regiões 

de pesca (Baskett et al. 2005, Gerber et al. 2005). A exportação de peixes jovens e adultos 

em planícies de inundação na Amazônia poderiam ocorrer durante a estação de cheia, 

principalmente de peixes migradores, como é o caso do tambaqui (Carolsfeld et al. 2004), 

quando os rios e lagos estão conectados (Fernandes, 1997). Para os objetivos de conservação 

e desenvolvimento sustentável das pescarias de tambaqui no setor Caua-Cuiuanã, caso o 

efeito de transbordamento esteja ocorrendo, a semelhança encontrada entre os valores 

médios da CPUE, é um bom indício da recuperação dos estoques na região.   

 

O predomínio de peixes adultos nos lagos da RDS Piagaçu-Purus identificados neste 

estudo se distingue das características da pesca e ciclo de vida do tambaqui descritos na 

Amazônia (Honda 1974, Carvalho 1981, Goulding & Carvalho 1982, Araujo-Lima & 

Goulding 1998, Queiroz & Crampton 1999). Estes trabalhos indicaram que tambaquis 

jovens permanecem nos lagos e florestas alagadas até atingirem um tamanho aproximado de 

60 cm e 4-5 anos de idade, quando  deixam esses ambientes e passam a compor cardumes de 

adultos migradores que se deslocam pelo rio para desovar. Peixes adultos só ficariam nos 

lagos acidentalmente. Em pescarias experimentais realizadas por Queiroz & Crampton 

(1999) por exemplo, de 3.598 indivíduos capturados em três anos de coleta na várzea do rio 

Juruá na RDS-Mamirauá, nos anos iniciais da criação desta UC, somente 108 (3%) 

possuíam comprimento igual ou superior a 55cm e nenhum com tamanho superior a 63cm. 

Costa et al. (1999) com dados provenientes do acompanhamento de pescarias comerciais 

realizadas entre os anos de 1994 e 1995 no médio Solimões, de 595 exemplares capturas nos 

lagos somente 23% possuíam comprimento igual ou superior a 55cm. 

 

A maioria dos trabalhos que propuseram que tambaquis adultos não permanecem nos 

lagos durante a seca foi desenvolvido em estoques submetidos a intensa exploração 

pesqueira (Merona & Bittencourt 1988, Isaac & Ruffino 1996, Batista 1998). Neste período 

a pesca já incidia predominantemente sobre indivíduos jovens devido a escassez de adultos 

nas populações (Merona & Bittencourt 1988, Isaac & Ruffino 1996, Araújo-Lima & 

Goulding 1998, Batista 1998). Estes estudos utilizaram dados de desembarque pesqueiro ou 

acompanhamentos de pescarias comerciais, que possivelmente, já exploravam áreas com 

baixa disponibilidade de adultos. As regulamentações legislativas para o tambaqui foram 

criadas nessa época, definindo o tamanho mínimo (55 cm) em 1989 e o defeso reprodutivo 
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em 1996, em resposta a pressão excessiva sobre a espécie. Portanto, para tentar explicar a 

maior proporção de adultos nos lagos de preservação, sugere-se a hipótese de que lagos não 

pescados são habitados por tambaquis jovens e adultos durante a estação de seca. Com base 

nos resultados deste trabalho esta hipótese é corroborada.  O efeito da pesca nas áreas de uso 

também pode explicar um possível modificação na estrutura de comprimento da população, 

com uma redução do comprimento médio, uma vez que os indivíduos maiores são retirados 

(pescados) preferencialmente (Beverton & Holt 1957). Pescadores entrevistados em 2013 na 

RDS Piagaçu-Purus (M. L. Arantes, dados não publicados) afirmaram que tambaquis 

adultos, dentre outras características, escolhem lagos que são menos pescados ou menos 

perturbados para passar os períodos de seca. Em um sistema de zoneamento aquático 

semelhante ao empregado na RDS Piagaçu-Purus, Silvano et al. (2009) observaram  uma 

grande diferença na abundância tambaqui entre lagos, com 97 indivíduos capturados em 

lagos de preservação e apenas oito indivíduos capturados em lagos de uso da RDS 

Mamirauá. Apesar de não explicitarem nos resultados os valores dos comprimentos médios 

dos tambaquis, essa diferença na abundância atesta o possível efeito de “refúgio” destas 

áreas como consequência do estabelecimento do sistema de zoneamento aquático.  

 

2.6.2. Distribuição espacial de tambaqui 

 

A distribuição dos tambaquis em lagos de várzea da RDS Piagaçu-Purus durante o 

período de seca foi influenciada pela densidade de zooplâncton. As análises de composição 

dos zooplâncton revelaram uma predominância de Rotíferas, Copépoda e Cladócera, 

respectivamente (Figura 7). Estes grupos são reconhecidamente abundantes em ambientes 

lacustres da Amazônia Central (Hardy et al. 1984, Junk 1997) e importantes para o 

tambaqui, um dos itens alimentares mais frequentes encontrados em estudos que 

investigaram o conteúdo estomacal de indivíduos jovens (Goulding 1980, Carvalho 1981, 

Oliveria et al. 2006) e de adultos (Silva et al. 2003). Embora exista altos consumos de frutos 

e sementes da floresta, estes itens estão disponíveis em grande quantidades apenas durante a 

enchente e cheia, enquanto o zooplâncton é um alimento importante durante o período de 

águas altas e baixas (Araujo-Lima & Goulding, 1998). O tambaqui consome zooplâncton de 

0,4-1,7mm de comprimento, com preferência por espécies grandes pertencentes aos grupos 

de Cladóceras e Copédopas (Carvalho, 1981; Araujo-Lima & Goulding, 1998). Esta 

seletividade é uma tendência comum identificada entre os peixes zooplanctívoros (Wetzel, 
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1983). Espécies de zooplâncton com tamanhos relativamente pequenos (>0,5mm) são 

opções alimentares principalmente para larvas e juvenis, mas também foram encontradas em 

grandes quantidades em estômagos de indivíduos adultos (Silva et al. 2003). A maior 

abundância Rotíferas (Brachionus dolabratus e Lecane proiecta) e pequenos Cládoceros 

(Ceriodaphnia cornuta e Moina minuta) pode ter um efeito positivo na sobrevivência larvas 

e pequenos juvenis de tambaqui (Carvalho 1981, Hardy 1992). O modelo clássico proposto 

por Cushing (1975) de concordância ou discordância (“match-mismatch”) entre o período de 

pós-desova e o ciclo de produção primária e secundária, se considerado para ambientes 

lacustres tropicais pode explicar a relação positiva entre a abundâncias de zooplâncton e de 

tambaqui encontrada nos lagos. A estreita relação trófica identificada na literatura científica 

entre tambaquis e zooplâncton, evidenciam a provável escolha dos tambaquis, em períodos 

de seca, por lagos com maiores abundâncias de zooplâncton em ambientes de várzea na 

Amazônia central. Portanto, informações sobre a abundância de zooplâncton em lagos 

poderiam ser utilizada para estimar a abundância relativa de tambaquis. Esse tipo de análise 

pode contribuir para a identificação de lagos prioritários para a conservação de tambaquis 

em zoneamentos aquáticos deste tipo.  

 

2.6.3. Distribuição espacial de zooplâncton 

    

Ao investigar as características ambientais que possivelmente interferem na 

distribuição de zooplâncton entre lagos, foi verificado que lagos com maiores áreas e 

perímetros, mais distantes do paranã e consequentemente com menores amplitudes de 

alagação influenciaram os níveis de abundância encontrados. Lagos de preservação estão em 

média mais distantes do paranã, em regiões mais elevadas na planícies de inundação e por 

isso possuem menores amplitudes de alagação (Tabela 2). A perda de conectividade com o 

canal do paranã acontece primeiro em lagos mais distantes, aumentando o tempo de 

isolamento destes corpos d’aguá. Este isolamento antecipado em relação aos lagos mais 

próximos do paranã pode ter contribuído para o aumento na abundância de zooplâncton e 

explica, em partes, os feitos da distância dos lagos ao paranã na abundância de zooplâncton. 

O estudo realizado por Carvalho (1983) em um lago de várzea do rio Solimões mostrou um 

aumento progressivo nas densidades de zooplâncton durante a vazante atingindo seu 

máximo nos meses de seca. Esse aumento é ocasionado pela adição de grandes quantidades 

de matéria orgânica e nutrientes provenientes das florestas inundadas (Junk 1997). No 
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entanto, a densidade zooplanctônica não poderia ser explicada apenas pelas características 

estruturais dos lagos. Em ambientes lacustres tropicais estes organismos são influenciados 

por interações tróficas complexas, que dependem da disponibilidade de alimentos 

(fitoplânctons e bactérias), bem como, da densidade de predadores (peixes zooplanctívoros) 

e da disponibilidade de nutrientes (nitrogênio e fósforo) (Nilssen 1984, Fernando 1994, 

Trevisan & Forsberg 2007).  Chu Koo (2000) mostrou que, em lagos amazônicos, peixes 

planctívoros exercem uma alta pressão de predação sobre o zooplâncton.  A elevada 

porcentagem de Rotíferas é explicada por Fernando (1994) como resultado da predação 

excessiva de peixes zooplanctívoros sobre as espécies de maior porte pertencentes as ordens 

Cladócera e Copépoda.   

 

2.6.4. Implicações para o manejo 

 

 Se considerarmos o histórico das medidas de gestão para recursos pesqueiros no 

estado do Amazonas, apesar do estabelecimento de unidades de conservação de uso 

sustentável nos últimos anos, ainda prevalece a tendência para abordagens de cima para 

baixo (Lopes et al. 2008, Begossi 2010). Nesta abordagem e contexto, o governo (incluindo 

diversas instituições ambientais) decide sobre as regras que suspendem ou limitam a captura, 

estabelecem períodos de defeso e regulamentam a utilização de artes de pesca (Silva 2004). 

Muitas vezes essas medidas de gestão de cima para baixo foram baseadas em generalizações 

que ignoram os aspectos ecológicos e sociais das comunidades de pescadores locais (Ruddle 

& Hickey 2008). Por exemplo, no caso do pirarucu, as autoridades ambientais brasileiras 

normatizaram o tamanho mínimo de captura em 1989 e no ano seguinte estabeleceram o 

fechamento da pesca em períodos de desova (defeso) e a partir de 1996 o IBAMA-

Amazonas passou a proibir completamente a captura e comercialização de pirarucu no 

estado, salvo quando capturados em sistemas de manejo. Desta forma, em 1999 

pioneiramente gestores e moradores da RDS-Mamirauá foram autorizados pelo IBAMA 

para realizarem o manejo do pirarucu por meio do rodízio de lagos (Viana et al. 2004, 

Castello et al. 2009) e posteriormente, a partir do reconhecimento de habilidades empíricas 

dos pescadores em avaliar os estoques de pirarucu através de um método de contagem, a 

autorização foi condicionada ao uso deste método (Castello 2004). O desenvolvimento do 

co-manejo de pirarucu em Mamirauá é o mais importante caso de sucesso de gestão 
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compartilhada de recursos pesqueiros na Amazônia e tem sido replicado em diversas 

Unidades de Conservação (Castello et al. 2009).  

 

 Para o tambaqui, em virtude da ineficiência do estado em monitorar e fiscalizar os 

efeitos da aplicação das leis que estabeleceram o período de defeso e comprimento mínimo 

de captura. Considerando a forma como as autoridades conduziram a gestão da pesca do 

pirarucu no estado, não é descartada a possibilidade de fechamento da pesca do tambaqui e 

condicionamento ao desenvolvimento de estratégias de manejo para sua captura. Conforme 

verificado na gestão governamental para a pesca do pirarucu, esta possibilidade parece 

eminente no estado do Amazonas, pois já existe um Projeto de Lei (PL nº 382/2011) 

aguardando votação na Assembleia Legislativa, que propõe a suspensão da captura, 

transporte, comercialização e armazenamento do tambaqui no estado do Amazonas por um 

período de quatro anos (Anexo 2.1). Entretanto, a partir da possibilidade de fechamento ou 

não das pescarias de tambaqui no estado do Amazonas, os resultados apresentados neste 

trabalho podem subsidiar pesquisadores e gestores para o desenvolvimento de planos de 

manejo para a espécie. No caso do setor Caua-Cuiuanã, com base nos resultados das 

pescarias experimentais, da implementação do zoneamento aquático e adoção de regras 

visando o uso sustentável do tambaqui, o modelo em implementação parece ser bastante 

apropriados para a recuperação dos estoques e poderia servir de base para o 

desenvolvimento de uma proposta de manejo específica para o tambaqui. 

 

 Os resultados indicaram que a abundância de tambaqui é influenciada 

positivamente pela densidade de zooplâncton em lagos de várzea da RDS Piagaçu-Purus. A 

abundância de zooplâncton, por sua vez, tende a aumentar em lagos com maiores áreas e 

perímetros, mais distantes do paranã e consequentemente com menores amplitudes de 

alagação. Embora não tenha sido identificada diferença significativa na abundância de 

tambaquis entre as categorias de lagos, as maiores abundâncias de zooplâncton foram 

encontradas nos lagos de preservação. Por este motivo é provável que estas áreas estejam 

funcionando como refúgios para tambaquis adultos e jovens, em virtude da alta 

disponibilidade de alimentos planctônicos disponíveis durante o período de seca. Após seis 

anos, desde a sua implementação, o modelo de zoneamento aquático proposto a partir da 

exclusão das atividades pesqueiras em lagos de preservação e acompanhado de outras 

medidas de gestão, pode ter contribuído para o aumento dos parâmetros de peso e 

comprimento apresentado pelas populações de tambaqui provenientes dos lagos de 
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preservação. Cabe ressaltar que essas avaliações foram limitadas temporalmente e 

espacialmente, havendo a necessidade de investigações futuras que considerem os dados de 

produção pesqueira de tambaqui por pescadores do setor Caua-Cuiuanã e sobre a dinâmica 

das populações. Espera-se que os resultados deste trabalho complemente pesquisas em curso 

sobre as populações de peixes na RDS Piagaçu-Purus e futuras avaliações de planos de 

gestão, bem como, a criação de novas áreas de proteção em unidades de conservação na 

Amazônia central.  
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Síntese  

 

 

Todos os níveis envolvidos no gerenciamento de sistemas adaptativos complexos 

podem se beneficiar da combinação de diferentes sistemas de conhecimento. O 

reconhecimento do conhecimento ecológico e compreensão dos processos e funções dos 

ecossistemas, pode facilitar a detecção de respostas ambientais que contribuam para o 

aumento da resiliência destes sistemas de gestão. O uso de informações provenientes do 

conhecimento ecológico dos pescadores e aquelas provenientes da avaliação da estrutura das 

populações e abundância de tambaqui em lagos zoneados no período de seca, bem como, das 

características ambientais que possivelmente influenciam a distribuição da espécie na 

várzea, pode suprir uma lacuna de conhecimentos específicos sobre a gestão das pescarias de 

tambaqui desenvolvidas atualmente em unidades de conservação de uso sustentável na 

Amazônia Central. A utilização deste tipo de informação por gestores é necessária e tem 

sido proposto por diversos trabalhos que investigaram a sustentabilidade no uso dos recursos 

pesqueiros (Ruddle, 1998; Junk & Piedade, 2000; Jentoft, 2005; Begossi, 2006; Castello et 

al., 2013; Silvano et al., 2013). Espera-se que estas informações possam contribuir para o 

aperfeiçoamento ou construção de estratégias de gestão mais eficientes para as pescarias de 

tambaqui do ponto de vista social, ecológico e econômico.  
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Anexos 

 

Anexo 1.1. - Questionário para coleta de dados sobre o tambaqui entre pescadores do setor 

Caua-Cuiuanã da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus-AM 

Coletor:____________________________________________________ N.º da Ent: ________________.  
Local da entrevista: ___________________________________________ Data: _______________    
 
I – IDENTIFICAÇÃO GERAL E SÓCIO-ECONÔMICA DO ENTREVISTADO: 

 
1.  Nome: _____________________________________________________________________________. 
2. Idade: ________  Sexo (    ) masculino      (    ) feminino      
3. Quanto tempo o Sr. estudou?_________________________________ 
4. Em que o Sr. trabalha?  
1ª ___________________Valor por mês R$______;(   )Renda Fixa (   ) Renda Irregular/Nº de meses:_____ 
2ª ___________________Valor por mês R$______;(   )Renda Fixa (   ) Renda Irregular/Nº de meses:_____ 
3ª ___________________Valor por mês R$______;(   )Renda Fixa (   ) Renda Irregular/Nº de meses:_____ 
 
II – ATIVIDADE PESQUEIRA 

 
5. Há quanto tempo o Sr. pesca?_____________________________________________________________ 
 
6. Qual época o Sr. mais pesca para vender? 
 
(   )Cheia. Quais espécies?___________________________________________________________________ 
Qual a frequência (   ) Todo dia      (       ) dias por semana (       ) dias por mês 
 
(   )Vazante. Quais espécies?_________________________________________________________________ 
Qual a frequência (   ) Todo dia      (       ) dias por semana (       ) dias por mês 
 
(   )Seca. Quais espécies?____________________________________________________________________ 
Qual a frequência (   ) Todo dia      (       ) dias por semana (       ) dias por mês 
 
(   )Enchente. Quais espécies?________________________________________________________________ 
Qual a frequência (   ) Todo dia      (       ) dias por semana (       ) dias por mês 
 

 
(   )Não pesco. Por que? 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
7. Com relação a pesca para alimentação: 
7.1 – Quem realiza?  
(   ) Pescador entrevistado ___x por sem.        (   )Filhos___x por sem.       (    ) Parentes___x por sem. 
 
7.2 – No caso dos filhos, qual sexo e idade? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
8. Qual é o peixe que o Sr. mais pesca para vender? 
  Peixes                              Estação/meses 

1°________________________     ________________________  
2°________________________    ________________________ 
3°________________________    ________________________ 

 
III - PESCA DO TAMBAQUI 
 
9. Pesca o tambaqui? 
(  ) Sim  (  ) Não 
10. Qual é o melhor período para pesca-lo? 
 
(   )Vazante/Meses:________________________ (   )Seca/Meses: ________________________  
(   )Enchente/Meses:_______________________ (   )Cheia/Meses: ________________________ 
11. Na ultima pesca que fez de tambaqui:  
11.1 - Quando foi a ultima pesca?_________________________________________________________ 
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11.2 - Quantos dias? ___________________________________ 
11.3 - Quais apetrechos de pesca utilizou? 
(   ) Malhadeira    Qtd.:_______ Malhas:_________________________ 
(   ) Tramalha Qtd.:_______ Malhas:_________________________ 
Outros______________________     Qtd:__________ 
11.4 - Quantos pescadores? 
(   ) 1 (   )2 (   )3 (   )4 (   ) mais:______ 
11.5 - Qual o gasto com : 
Combustível : GAS________Litros  R$________           DIE___________Litros R$____________ 
Rancho: R$___________ 
Materiais: _________________________________________R$:________ 
11.6 – Qual foi o saldo da pescaria? R$____________________por pescador 
11.7 - Quantos quilos vendeu na ultima pesca de tambaqui? 
___________________________________________________________________________________ 
11.8 - Qual o valor do Kg ? R$____________  
11.9 - Pra quem vendeu?____________________________________________________________________ 
11.10 -  Qual ou quais ambientes pescou? 
(   ) Lago. Quais?_______________________________________________________________________ 
(   ) Paranã. Quais?_____________________________________________________________________ 
(   ) Rio. Quais?________________________________________________________________________ 
(   ) Igapó. Quais?______________________________________________________________________ 
12.  Quais os lagos que têm mais Tambaqui no setor?  

ÁREA DE USO     ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
 

1º__________________________________   1º__________________________________  
 
2º__________________________________   2º__________________________________  
 
3º__________________________________  3º__________________________________ 
 
4º__________________________________   4º__________________________________  
 
5º__________________________________   5º__________________________________ 

 
IV – CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL 
 
13. Quais são os nomes que o tambaqui recebe aqui na região? 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
14. Na época da cheia, onde é mais fácil encontrar o tambaqui? 
______________________________________________________________________________________ 
15. Na época da seca, onde é mais fácil encontrar o tambaqui? 
______________________________________________________________________________________ 
16. O Sr. sabe por que os tambaquis  escolhem alguns lagos e outros não? 
(   )Sim, por que? 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(   )Não. 
17. Quando vai pescar, ao chegar no lago, como o Sr. sabe que tem tambaqui naquele lago?  
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
18. O Sr. consegue saber quando o tambaqui é fêmea ou macho? (  ) não 

(  )sim. Como? 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Como o Sr. aprendeu? ______________________________________________________________________ 
19. Qual época eles se reproduzem? 
 
(   )Vazante/Meses:_________ (   )Seca/Meses:_________  
(   )Enchente/Meses:_________ (   )Cheia/Meses:_________ 

 
20. O Sr. sabe como eles faz em para reproduzir? 
(  )sim. Como é? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(  )não. 
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21. Qual lugar preferido pelos tambaqui para se reproduzir? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
22. O tambaqui também é encontrado no canal do rio? 
 
(   ) Sim. Qual época?___________________________ Onde? ____________________________ 
(   ) Não. 
 
23. O tambaqui jovem e o adulto se deslocam entre ambientes (lagos , paranãs e rio) de um ano para outro? 
(   ) Sim. Como acontece? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(   ) Não. 
 
24. Dê que o tambaqui se alimenta? 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
25. Sabe por que o peixe fica de “Aiú”? Por que ele fica daquela forma? 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

 
VI – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

26. O Sr. conhece as leis e normas para a pesca do Tambaqui na reserva? 
(   )Não. (   )Sim. Quais? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
27. O zoneamento dos lagos de manejo é bom para proteger o Tambaqui? 
(    )Sim. Porque? 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(   )Não. Porque? 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
28. O Sr. sabe o que é Manejo de Pesca? (  ) Não. (  )Sim O que é? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
29. O Sr. acha possível o desenvolvimento do manejo comunitário do tambaqui aqui na comunidade? 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
30. O Sr. teria interesse em participar? 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
31. Como deveria ser o manejo do tambaqui? 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Informações adicionais e observações do entrevistador: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Anexo 1.2 Ranking geral dos lagos mais citados pelos pecadores como abundantes em 

tambaqui. 

Anexo 1.2. - Ranking geral dos lagos mais citados pelos pescadores como lagos abundantes em 
tambaqui no setor Caua-Cuiuanã da RDS-PP 

Lagos de Uso Continuação Lagos de Uso 

Nomes 1º 2º 3º 4º 5º S Nomes 1º 2º 3º 4º 5º S 

Colher 8 3 3 3 0 2.298 Elias 0 0 1 0 0 0.010 

Domingão 7 4 2 3 2 2.097 Cauxi 0 0 0 1 0 0.008 

Furrielzinho 1 5 3 3 4 1.370 Doca do Macaco 0 0 0 0 1 0.006 

Lontra 3 2 3 1 1 1.113 
Marajá do 

Leitão 
0 0 0 0 1 0.006 

Arpãuba 2 2 2 2 1 0.902 Viado 0 0 0 0 1 0.006 

Visagem 1 1 4 1 0 0.078 Lagos de preservação 

Rabicho 0 1 3 2 4 0.078 Jacó do Centro 18 1 3 1 1 4.218 

Costela 1 2 1 2 1 0.071 Jacó do Meio 2 15 2 2 2 2.629 

Caraipé do Bijogó 2 2 0 0 1 0.069 Marajá 1 2 6 2 1 1.113 

Arapapá 1 1 1 0 0 0.045 Caraipé 3 0 3 5 0 1.052 

Tique 0 2 1 1 0 0.044 Caraipézinho 2 3 1 3 2 1.020 

Tigre 0 0 2 2 1 0.040 Tartaruga 0 2 1 1 3 0.057 

Dominguinho 0 1 2 0 1 0.037 Bate-Bunda 0 2 1 1 2 0.052 

Camuti 1 0 0 0 0 0.030 Furriel 1 1 1 0 3 0.052 

Cardoso 1 0 0 0 0 0.030 Cleto 0 0 0 5 2 0.049 

Carro 1 0 0 0 0 0.030 Tartaruguinha 0 0 2 0 1 0.025 

Ferreira 1 0 0 0 0 0.030 Tigre 0 1 1 0 0 0.024 

Mara-pereira 1 0 0 0 0 0.030 Caripé 0 0 1 0 0 0.010 

Botinho 0 1 0 0 0 0.015 Jacózinho 0 0 1 0 0 0.010 

Mocinha 0 1 0 0 0 0.015 Quati Grande 0 0 1 0 0 0.010 

Peuazinho 0 1 0 0 0 0.015 Vigira 0 0 0 1 0 0.008 

Puraqué 0 1 0 0 0 0.015 Caracaranã 0 0 0 0 1 0.006 

Caraipé do Manduca 0 0 0 1 1 0.013 Maracarana 0 0 0 0 1 0.006 
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Anexo 2.1. Texto do projeto de Lei Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas sobre o fechamento temporário da pesca do tambaqui  
 
Projeto de Lei Ordinária nº 382/2011 de 22/12/2011 

Wilson Lisboa. 

 

Ementa 

DISPÕE sobre a suspensão da captura, transporte, comercialização 

e armazenamento do Tambaqui (Colossoma macropomum) no Estado do 

Amazonas. 

 

Texto 

Art. 1º - Proibir a captura, o transporte, a comercialização e o 

armazenamento do Tambaqui (Colossoma macropomum) proveniente da 

pesca a partir de 01.04.2012, por um período de até 4 (quatro) 

anos. 

§ 1º - Excluir das proibições específicas mencionadas nesta lei: 

I - a pesca de auto-alimentação; 

II - a pesca de caráter científico autorizada pelo órgão 

ambiental competente; 

III - pescado oriundo de piscicultura acompanhado de comprovante 

de origem; 

IV - pescados oriundos de pesca extrativa de outras regiões onde 

a pesca não esteja proibida acompanhado de comprovante de 

origem. 

§ 2º - O Governo do Estado do Amazonas criará no prazo de 90 

(noventa) dias um Grupo de Trabalho interinstitucional, a ser 

regulamentado por instrumento jurídico próprio, formado por 

representantes das instituições públicas e sociedade civil 

organizada para acompanhamento e avaliação desta lei. 

§ 3º - A definição da continuidade do período definido no caput 

deste artigo será avaliada com base no relatório anual do Grupo 

de Trabalho. 

Art. 2º - O Governo do Estado do Amazonas, por meio da 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT e a Fundação 

de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM e/ou outras 

instituições, financiarão os trabalhos de acompanhamento e 

monitoramento dos resultados da presente suspensão, fomentando 

estudos técnicos e científicos que subsidiem esta Lei. 

Art. 3º - A fiscalização ao que dispõe esta lei será realizada 

pelos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. 

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
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EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 382/2011 

 

Autor: Deputado LUIZ CASTRO 

 

 

ALTERA o Projeto de Lei n.º 382/2011, que “DISPÕE sobre a 

suspensão da captura, transporte, comercialização e 

armazenamento do Tambaqui (Colossoma macropomum) no Estado do 

Amazonas, e dá outras providencias”.  

 

 

Art. 1.º - Altera o Art. 1°, na forma que especifica: 

 

“Art. 1 – Proibir a captura, o transporte, a comercialização e o 

armazenamento do Tambaqui (Colossoma macropomum), no Estado do 

Amazonas, proveniente da pesca a partir da publicação desta Lei, 

por um período de até 04 (quatro) anos. 

 

 

Art. 2.º - Altera o §3º do Art. 1°, na forma que especifica: 

 

§3º A definição da continuidade do período definido no caput 

deste artigo e da abrangência geográfica da proibição da pesca 

do tambaqui no Estado do Amazonas, será avaliada com base no 

relatório anual do Grupo de Trabalho. 

 

 

Art. 3.° - Esta Emenda entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 

 

Plenário da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, 

Manaus/AM, 20 de março de 2012. 

 

 

Deputado Luiz Castro 

Relator  

 


