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APRESENTAÇÃO

O manejo de recursos naturais é uma atividade de suma importância na

atualidade, sobretudo, para os estoques que sofrem grandes pressões e que

possuem relevante papel na alimentação humana. Os estoques pesqueiros estão

incluídos nos recursos naturais renováveis que estão submetidos a elevados

níveis de exploração e por isso necessitam de estratégias viáveis de manejo.

As estratégias tradicionais de manejo pesqueiros apresentam uma série de

obstáculos para sua implantação, principalmente em regiões onde a atividade

pesqueira e o ambiente são complexos, com no caso da região Amazônica. As

avaliações da pesca e das espécies alvo devem ser vistas como uma análise que

envolve, não só a biologia do peixe capturado, mas também a sócio-econômica

dos grupos humanos envolvidos na atividade e a dinâmica do ambiente em que se

processam as pescarias. Estes parâmetros são tão importantes para o sucesso do

manejo quanto a dinâmica populacional das espécies alvo.

A multidisciplinaridade necessária para a confecção de um plano de manejo

nos levou, neste trabalho, a optarmos por obter informações sobre aspectos

sócio-econômicos da área de estudo, que são descritos no Capitulo I, e sobre a

atividade pesqueira, apresentados no Capitulo II. Estes dois capítulos serviram

como base de referência para a construção de um modelo sobre a utilização dos

recursos pesqueiros da região e também sobre outras influências antrópicas que

possam causar mudanças nas características da atividade pesqueira ou do

estoque explotado. Este modelo, bem como o processo de modelagem serão

descritos no Capitulo III, onde este método foi utilizado para avaliação do



comportamento do estoque e da CPUE frente à atividade pesqueira.

Proporcionando, conseqüentemente, a possibilidade de se obter respostas sobre a

dinâmica do sistema.
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INTRODUÇÃO GERAL

Alcançar soluções sustentáveis para problemas econômicos e ambientais, é

r  uma tarefa fundamental em todo o planeta. Tais questões geram necessidade de

métodos que ajudem a compreender e prever os efeitos de medidas de manejo

(Constanza & Voinov, 2001). O uso racional de recursos naturais consiste em

tomar decisões que permitam sua explotação sem, contudo, abrir mão da sua

conservação, protegendo assim os ecossistemas e os recursos dos quais a

sociedade depende (Tommasi, 1994).

Dentre os sistemas mais afetados pela poluição e perturbação

antropogênica estão os ecossistemas fluviais. De acordo com Hoggarth et ai,

(1999), as águas interiores são mundialmente as mais sobre-exploradas pela

pesca. Os sistemas de rio com planicie alagável são bastante valiosos e

vulneráveis aos impactos de fatores externos, porém apresentam alta resiliência

biológica a elevados níveis de exploração (Hoggarth et ai, 1999). A

vulnerabilidade dos sistemas de rios de planície alagável é intensificada pelo tipo

de exploração efetuada pelos seus usuários, pelos conflitos gerados entre

diferentes setores exploradores (pesca, agropecuária, silvicultura, etc.), pelos

impactos ocasionados pela poluição e devastação da floresta nas partes

superiores dos rios (Hoggarth et ai, 1999).

As planícies alagáveis amazônicas, quando inundadas por rios de água

brancas, são chamadas de áreas de várzea. A maior parte destes sistemas

Amazônicos, está localizado ao longo dos rios Amazonas e Solimões (Cox-

Fernandes & Petry, 1991). Estes rios depositam uma grande quantidade de



nutrientes nas zonas marginais durante o período de cheia, assim, a periodicidade

das inundações torna este ambiente muito produtivo (Junk, 1983). Devido a essa

grande produtividade, as várzeas são aproveitadas pelos moradores da região que

exploram os múltiplos recursos naturais ali existentes (Furtado, 1993). Este uso se

limita na maioria dos casos, a empreendimentos agropecuários e as atividades

pesqueiras (Pereira Filho, 1991). A pesca exercida nessas áreas apresenta

caráter artesanal, na qual os pescadores utilizam vários apetrechos, destinados a

captura de muitas espécies, sendo uma atividade realizada por uma grande

heterogeneidade de grupos sociais, com interesses diferenciados sobre os

recursos pesqueiros ali existentes (Freitas & Rivas, 2002).

As várzeas são áreas de criação de várias espécies de peixes comerciais

da Amazônia Central (Bayley, 1978) e durante o período de cheia, os peixes

também encontram nestas áreas alimento e proteção (Junk, 1983). Devido à

relevância ecológica e econômica dessas áreas, tanto a avaliação do impacto da

interferência humana, quanto à necessidade de um sistema de gestão são

fundamentais na região, para ajudar a conduzir o seu desenvolvimento através de

atividades sustentáveis. Porém, tal procedimento é dificultado neste ambiente pela

complexidade da várzea amazônica, bem como das atividades ali desenvolvidas,

em particular da pesca. Por esse motivo este sistema, requer abordagens

holisticas e multidisciplinares para viabilizar a sua administração (Hoggarth et ai,

1999).

As perspectivas holisticas levam a uma maior compreensão de problemas

ecológicos e ambientais sobre sistemas complexos (Wu & Marceau, 2002). Dentre

os métodos holisticos de avaliação de impacto ambiental estão os modelos de



ecossistemas. Modelos consistem em representações do ecossistema que

permitem compreender sua complexidade e avaliar as suas reações a impactos

naturais e antropogênicos (Vega-Candejas & Arreguín-Sánchez, 2001). Estes são,

teoricamente, os melhores métodos para avaliar processos de degradação do

ambiente, devido sua capacidade de fazer previsões, de identificar necessidades

de pesquisas adicionas e de utilizar uma grande quantidade de dados

provenientes de diferentes setores do sistema, permitindo inclusive a inserção das

inter-relações entre eles (Tommasi, 1994).

Por mais de três décadas, a modelagem dinâmica tem sido usada para a

avaliar a capacidade de adaptação dos recursos naturais para satisfazerem as

necessidades humanas (Ruth & Hannon, 1997). Modelos também são

construídos, há 25 anos, no intuito de produzir técnicas de gerenciamento

ecológico (Gomes & Varriale, 2001). Eles podem também serem direcionados

para processar reações que podem influenciar na disponibilidade de recursos

naturais (Ruth & Hannon, 1997). De acordo com Constanza & Voinov (2001),

modelos representativos podem ajudar principalmente em situações nas quais

estudos de manipulação experimental não são possíveis, como em sistemas

ecológicos e econômicos complexos.

De acordo com Holiing (1978), os modelos além de promover comunicação

entre as diversas áreas da ciência e facilitar a identificação de variáveis chaves

que necessitam serem investigadas, possuem a vantagem de trabalhar com

qualquer tipo de relação, linear ou não linear, comparar alternativas de

gerenciamento, utilizar informações que ainda não foram investigadas dentro do

sistema e ainda possibilitar a geração de gráficos. A partir dos processos de



modelagem é possível elaborar modelos que não omitam o dinamismo e os

processos de mudança, que representam a dinâmica biológica e social do sistema

(Móran, 1990).

;  j Assim sendo, este trabalho se propõe a usar a modelagem de

ecossistemas para avaliar a sustentabilídade ecológica e econômica da pesca de

subsistência na Amazônia Central, através da caracterização, análise e

modelagem da atividade pesqueira, dos processos e interações sociais

determinantes para a pesca das comunidades ribeirinhas do sistema em questão.

Contribuindo assim para a resolução de problemas de manejo de recursos

naturais na região.
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CAPITULO í

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DE RIBEIRINHOS EM ILHAS DE

VÁRZEA DA AMAZÔNIA CENTRAL

Resumo

As populações que vivem às margens dos rios amazônicos têm recebido

pouca atenção, tanto de pesquisadores quanto dos órgãos responsáveis pelo

desenvolvimento socioeconômico da região. Dessa forma, este trabalho apresenta

algumas informações gerais sobre a sòcio-economia das populações humanas

existentes em uma área de várzea da Amazônia Central. As informações

utilizadas neste trabalho foram obtidas a partir de questionários aplicados ás

famílias residentes nas duas ilhas e através de dados fornecidos pelo IBGE. A

área de estudo não dispõe de: água encanada, energia elétrica convencional,

posto de saúde, sistemas rodoviários e seus habitantes apresentam baixo índice

de escolaridade. Suas atividades econômicas consistem na agricultura de cultivos

temporários, pecuária e pesca. As técnicas agrícolas utilizadas na região

consistem, basicamente, do sistema de pousio e queimada. Em regiões de várzea,

a flutuação do rio influi diretamente na vida das pessoas, particularmente sobre as

atividades de pesca e agricultura. A produção dos moradores é vendida para os

centros urbanos mais próximos da região ou para atravessadores. Os ribeirinhos

tomam suas decisões sobre o uso de cada parte do sistema de várzea a partir das

variações anuais da altura e freqüência do pulso de inundação.



Abstract

-.f

The riverine populations, which live at the margins of the Amazon River

and its tributaries, have received littie attention, both from researchers and from the

government ministries responsible for the social-economic development of the

region. The information collected In this study was obtalned through data provided

by IBGE and from questionnaires fllled out by resident famiíles of two different

Islands. The communitles we studied have no running water, eiectricity, medicai

cllnics or road systems. As well, the Inhabitants of these communitles have a low

degree of llterary. Thelr economia activitles are based on temporary cultivatlon

agriculture, cattle-ralsing, and fishing. The agricultura! techniques are malnly based

on a fallow system. In floodplain reglons, rIver levei fluctuations directiy Influence

people's llves, particularly In regards to fishing and agricultura! activitles. The local

harvests are sold elther directiy to nearby urban centers or to mlddlemen. These

rIver Inhabitants llve thelr llves according to the annual varlations and frequency of

the flood pulse.
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INTRODUÇÃO

As várzeas são áreas alagadas por rios de águas brancas, relativamente

ricas em sais minerais e nutrientes. Estas áreas possuem tamanho e forma

dependentes do nível da água. Na Amazônia, as grandes flutuações no nível do

rio afetam todos os organismos que vivem nas várzeas, sendo que os animais

aquáticos enfrentam um período de restrições durante a seca e são favorecidos

durante as cheias, nesta época os animais terrestres são ameaçados pela invasão

das águas nos seus ambientes (Junk, 1983).

A região da várzea amazônica tem sido habitada desde antes da

colonização européia por populações que se sustentam a partir do uso múltiplo de

seus recursos naturais (Furtado, 1993). Depois das zonas urbanas, as várzeas

são os ambientes de maior densidade populacional da Amazônia. Este padrão de

ocupação é determinado pelo: acesso rápido ao transporte fluvial, solos de boa

qualidade fertilizados pelos grandes rios de água branca da região e pela

disponibilidade de pescado (Goulding, 1980). Nessa região, a flutuação do rio influi

diretamente na vida das pessoas, particularmente sobre suas atividades, que são

desenvolvidas de acordo com os ciclos fluviais (Morán, 1990).

De acordo com Dutra (2001), as populações tradicionais da Amazônia

conservaram ao longo do tempo, suas concepções sobre a natureza e conhecem

as características do meio em que vivem. Esses povos têm suas práticas vistas

como improdutivas pela sociedade moderna, por este motivo, este trabalho

apresenta algumas informações gerais sobre a sòcio-economia das populações

humanas existentes em uma área de várzea da Amazônia Central. Verificando as

11



adaptações destas populações as características do ambiente, através da análise

das tecnologias utilizadas pelos comunitários para obtenção de sua subsistência.

MÉTODOS:

Área de estudo

As duas ilhas estudadas, da Paciência e do Baixio, fazem parte da zona

rural do Município de Iranduba localizado a 3°9' de latitude Sul e a 59°15'3" de

longitude a Oeste de Greenwich, com área territorial de 2.354 km^. Esta região

está inserida na Amazônia Central se encontrando próxima a Manaus (Figura 1).

IRANDUBA Ilha do

Baixio

Rio

Solimões

Ilha da

Paciência

Ia 3-20*00-

Figura 1. Imagem e localização geográfica da área de estudo: Ilha da Paciência e

Ilha do Baixio.
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Coleta de dados

As informações utilizadas neste trabalho foram obtidas a partir de

questionários aplicados por dois entrevistadores às famílias residentes nas duas

ilhas e através de dados fornecidos pelo IBGE. Foram executadas 81 entrevistas,

distribuídas entre as duas áreas, 54% foram realizadas na Ilha da Paciência e

46% na Ilha do Baixio. As variáveis coletadas nessas entrevistas foram; número

de componentes e de pessoas que trabalham da família; número de atividades

econômicas desenvolvidas e o tempo gasto nestas; área queimada e plantada,

principais itens agrícolas produzidos e técnicas utilizadas para isso, limitantes da

produção agropecuária; processos de comercialização dos produtos, idade e nível

de escolaridade dos entrevistados; contratação de mão-de-obra; motivos de

entrada e saída da população e criação de animais. Os questionários foram

preenchidos entrevistando uma pessoa por residência durante os períodos de

seca e cheia do ano de 2002. Em cada pesquisa optou-se por entrevistar a pessoa

da família mais envolvida na atividade pesqueira que estivesse presente no

momento da entrevista. Tentou-se, sempre que possível, entrevistar a mesma

pessoa da família nos dois períodos, a fim de comparar as informações obtidas.

As informações adquiridas no IBGE foram sobre: principais produtos agrícolas

produzidos; área plantada; valor, quantidade e rendimento da produção agrícola;

quantidade, valor e uso de recursos florestais.

13



RESULTADOS

A população total residente no Município de Iranduba referente ao ano de

2000 (último censo feito na região) foi de 32.303 habitantes, destes 69% moram

na área rural (IBGE, 2002). Em cada ilha estudada existem três comunidades. As

comunidades da Ilha da Paciência são: São João Batista, Nossa Senhora Fátima

e Nossa Senhora da Conceição; e na Ilha do Baixio: Santa Luzia, Renascer e São

Sebastião (Figura 2). O perfil predominante dos entrevistados foi de pessoas do

sexo masculino, em geral chefes de família (Figura 3), com idade variando entre

16 e 77 anos. A moda de idade dos entrevistados na ilha do Baixio foi de 39 a 47

anos (Figura 4), na Ilha da Paciência a moda foi menor, ficou entre 24 e 32 anos

(Figura 5).

vü
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35
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A  B C D E F

Comunidades

Figura 2. Freqüência relativa de entrevistas por comunidades das Ilhas
pesquisadas. Ilha da Paciência: A= Nossa Senhora de Fátima, B=Nossa Senhora
da Conceição e C=São João Batista. Ilha do Baixio: D=Santa Luzia, E= São
Sebastião e F=Renascer.
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>  50

filho chefe

Posição

dona de casa

Figura 3. Posição dos ribeirinhos entrevistados na família.

III-
o  <=24 24-32 3240 4048 48-57 57-65 >65
<=24 24-32 32-39 3947 47-54 54-62 62-69 >69

IDADE
IDADE

Figura 4. Distribuição etária dos
entrevistados da Ilha do Baixio.

Figura 5. Distribuição etária dos
entrevistados da Ilha da Paciência.



Nesta região, os habitantes construíram suas residências em áreas

inundáveis, situadas nas margens do rio principal. Todas as casas visitadas foram

construídas na forma de palafitas, excetuando duas localizadas na Ilha do Baixio,

que eram do tipo flutuante, porém uma delas é usada apenas durante o período

de cheia do rio. Esta área dispõe de pouca infraestrutura básica. Não possuindo

água encanada e energia elétrica convencional, excetuando a comunidade de

Santa Luzia, na ilha do Baixio, que conseguiu recentemente a instalação de

eletricidade para seus comunitários. O serviço telefônico é um dos poucos que se

estende às duas ilhas.

O setor educacional também é deficiente. As aulas são efetuadas

agrupando crianças de todas as idades em residências de moradores ou em

pequenas casas doadas ou construídas com recursos dos próprios membros da

comunidade. Além do problema da falta de prédio apropriado, os alunos também

são prejudicados pela falta de professores que se disponham a dar aulas

continuamente no local. A carência do setor educacional se reflete no baixo índice

de escolaridade dos entrevistados, que possuem em geral apenas o ensino

fundamental incompleto, único curso oferecido no local (Figura 6). O problema de

formação escolar, também é observado no município como um todo, que

apresenta 20% de analfabetismo (IBGE, 2002).
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Não existem ruas que liguem os domicílios dentro destas ilhas de várzea. A

estrada mais próxima foi aberta na Costa do Iranduba até as adjacências da

margem oposta à ilha do Baixio, contudo a mesma não foi asfaltada e não pode

ser utilizada durante a cheia, pois neste período fica submersa e para escoar a

produção do Baixio através desta estrada, é necessário primeiro atravessar o rio

com o resultado da colheita. Até o momento, ainda não há moradores residentes

ao longo desta estrada.

Existem dois tipos de organizações religiosas no sistema estudado: o

catolicismo e o protestantismo. O primeiro atinge quase todas as comunidades

das ilhas, a segunda resume-se a uma única comunidade: a de Renascer. Ambas
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ilhas possuem edificações para os dois seguimentos realizarem os seus ritos

religiosos.

Os entrevistados, em geral, desenvolvem de uma a duas atividades para

obter o sustento das suas famílias (Figura 7). Dentre essas, a agricultura se

constitui na principal atividade praticada (86%), seguida pela pecuária, que tem

também destaque na economia local (Figura 8). A área usada para agricultura é,

em geral, menor que 2,2 hectares (Figura 9). Freqüentemente, as famílias são

proprietárias dos terrenos em que cultivam (93% dos casos registrados), e quando

isto não ocorre plantam em terrenos de familiares. A maioria dos agricultores

trabalha com policultivos, plantando entre 2 e 3 produtos de cultivos temporários

(Figura 10).
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Figura 7. Número de profissões exercidas por entrevistado para sustentar a sua
familia.
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A mandioca é o produto predominante na agricultura das ilhas, seguida pelo

milho e melancia (Figura 11). Os dados do IBGE também revelam que dentro do

município a cultura da mandioca também é das mais importantes, sendo o produto

agrícola de maior destaque em valor (Figura 12) e também uma das maiores em

área plantada, só perdendo para o urucum (Figura 13). Dentre os cultivos

temporários municipais a mandioca é dominante em quantidade produzida (Figura

14) e estando dentre os possuem maior rendimento por hectare (Figura 15).
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Figura 14. Quantidades dos produtos originários de culturas temporárias do Município do
Iranduba no ano de 1999. Fonte: IBGE (2002).
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O total arrecadado com as culturas temporárias no Município do Iranduba

(54%) é maior do que das culturas perenes (46%). Porém, o rendimento em

quilograma por hectare plantado para essa última é maior (85%). Em 1999, 57%

da área plantada na região eram dedicadas às culturas perenes, representadas

por árvores frutíferas, e 43% dedicadas ás culturas temporárias (IBGE, 2002).

Dentre as culturas perenes, o guaraná é o produto de maior valor no Iranduba,

apesar disso, a produção é bastante reduzida. Alguns produtos exibem situação

oposta, ou seja, apesar de se apresentarem em maiores quantidades, possuem

pequeno valor na região (Figura 16). A malva é o único produto cultivado na área

estudada atualmente, não utilizado para alimentação humana. O plantio desse
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produto não foi mencionado nos dados do IBGE (2002) para o ano de 1999 no

município do Iranduba, porém ele foi citado como item produzido na Ilha do Baixio

(Figura 11).

A unidade de produção na região é o grupo familiar. Os domicílios da Ilha

da Paciência e da Ilha do Baixio possuem respectivamente em média 5,4 e 4,7

pessoas por residência (Tabela 1), dos quais geralmente apenas um ou dois

moradores podem ser incluídos na unidade de produção (Figura 17). A partir dos

dados obtidos, constatou-se que grande parte dos entrevistados não consegue dar

conta de todo o trabalho existente somente com a mão-de-obra familiar (Figura

18), tendo que contratar trabalhadores pelo menos em uma época do ano

(trabalho temporário), sobretudo na época de plantio e colheita, que compreende a

seca e cheia, respectivamente (Figura 19 e 20).
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Tabela. 1. Resultados das entrevistas segundo alguns parâmetros gerais.

Ilha da Paciência Ilha do Baixio

Número de entrevistado 40 41

Média de moradores 5,4 4,7
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Figura 17. Número de pessoas trabalhando em cada família segundo os
entrevistados.
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A agricultura, além de ser a atividade mais praticada também, é aquela que

demanda mais tempo de serviço diário na várzea, em torno de oito horas, em

relação à segunda atividade mais desenvolvida, a pecuária, 2 horas. Porém, a

dedicação à agricultura corresponde inteiramente ao período de seca, já que

durante o período de cheia as áreas destinadas ao cultivo ficam submersas. Neste

último período as atividades ligadas ao sustento da família se resumem á

alimentação do gado, caso ele tenha ficado na maromba, que é uma elevação

artificial feita de terra ou currais erguidos sobre troncos de madeira flutuante

Baiardi (1985), e a atividade pesqueira. A pesca é uma das poucas atividades

exercidas durante o ano todo.

De acordo com os ribeirinhos, os principais fatores limitantes da produção

agrícola são; a falta de implementos agrícolas e financiamento (Figura 21). Outra

dificuldade encontrada na região é a falta de mão-de-obra. Uma das alternativas

utilizadas para suprir os problemas ligados a carência de mão-de-obra é a prática

do ajuri ou mutirão, que consiste em um esforço comum entre as famílias de uma

comunidade para executar um serviço. Esta prática parece ser mais comum na

Ilha do Baixio, sendo citada como atividade executada em sistema de rodízio para

plantio e colheita entre os moradores da comunidade de Renascer e para a

produção de farinha em Santa Luzia.
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para plantar (Figura 24). Foram verificados poucos entrevistados que informaram

a existência de novas áreas desmatadas para plantações ou para pastagens na

região (3%).
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Figura 22. Tempo de pousio das áreas de Figura 23. Tamanho da área utilizada para
várzea cultivada nas Ilhas do Baixio e da agricultura submetida ao sistema de
Paciência. queimada.
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Da população local, 38% utilizam recursos provenientes da floresta. Destes

93,5% são utilizados basicamente para o consumo (Figura 25). Entre os produtos

florestais utilizados, predomina o uso da madeira que é destinada à construção de

móveis, cerca, canoas, lenha e principalmente moradias (Figura 26 e 27). Porém

apesar do uso deste recurso, o líder comunitário da Ilha da Paciência, ressalta que

a região ainda apresenta grande número de madeiras de lei. De acordo com o

IBGE (2002), a extração de produtos para venda no município de Iranduba

corresponde totalmente à madeira, comercializada na forma de toras, carvão

vegetal e lenha. Dentre esses, o carvão vegetal é o mais valorizado, contudo a

produção de madeira é maior na forma de lenha (Figura 28).
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Figura 25. Tipos de uso dos produtos retirados da floresta.
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O transporte da produção agrícola e florestal é financiado em grande parte

pelo próprio produtor, geralmente mediante o uso de canoas e o frete de barcos

(Figura 29). O resultado da produção é vendido para os centros urbanos mais

próximos da região e principalmente para atravessadores (Figura 30).

Grande parte da população (74%), mencionou que mora continuamente no

local, não saindo das ilhas com a enchente. As saídas definitivas da região são

causadas por vários fatores (Figura 31), que vão desde a queda de barrancos até

problemas econômicos e de infraestrutura local como: falta de escolas, posto de

saúde, e principalmente transporte para escoar a produção. Foi também

observado durante o decorrer das entrevistas, que algumas casas tem um
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aumento no número de moradores durante a enchente, enquanto outras

residências são provisoriamente abandonadas.
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Os problemas de saúde também obrigam habitantes das comunidades a se

retirarem da região para os centros urbanos mais próximos, como Iranduba e

Manaus, em busca de atendimento médico. Isto ocorre porque, a única alternativa

de atendimento consiste em um agente de saúde por ilha, que pouco pode fazer

para socorrer a população, a não ser encaminhá-las para fora da cidade (Figura

32). A falta de auxilio governamental no setor de saúde é o principal problema dos

habitantes desta área de várzea (Figura 33). O atendimento médico mais próximo

é encontrado na zona urbana do Município, onde existe apenas um hospital, com

17 leitos, para atender todo o município, o que no ano de 2000 correspondeu a

180 internações. Para auxiliar no atendimento das pessoas o município contava.
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em 1999, com seis ambulatórios, dois postos de saúde e dois centros de saúde

(IBGE, 2002).

O ingresso de novos habitantes na região é originado principalmente pela

falta de emprego nos centros urbanos. O crescimento populacional também ocorre

a cada melhoria na infraestrutura do local que atrai novos moradores (Figura 34).

Segundo os entrevistados da Ilha do Baixio, a chegada da energia elétrica, a

construção de um campo de futebol e o início da implantação de uma escola, está

motivando a chegada de pessoas de outras localidades para residir ali.
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Figura 32. Local para obtenção de assistência médica na região
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Problemas

Figura 33. Problemas encontrados nas comunidades segundo os entrevistados.
A= saúde, B= transporte, C= água, D= não sabem, E= energia elétrica F= falta de auxílio
governamental G=educação, H=seca, l=cheia, J=organização da comunidade, L=tudo,
M= não tem problemas, N= falta de trabalho durante o período de cheia, 0=Redução da
população da comunidade, P= falta de retorno financeiro, Q=falta de terra, R= trator,
S=pobreza, T= falta de recursos e U=falta de casa de farinha.
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Figura 34. Fatores que levam pessoas a voltarem para a região.
A= Não sabe, B= Instalação de energia elétrica, C=Falta de emprego nos centros
urbanos, D=Terra fértil, E= Construção da escola, F= Construção do campo de futebol,
G=Voltam com o objetivo de criar gado, H=Retornam para descansar, 1= Natureza
J=Lugar em melhores condições que outros, L=construção da estrada e M= instalações
telefônicas.
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Nas ilhas, a criação de animais é feita por 61% da população, que criam até

três tipos de animais (Figura 35). Nestas áreas são desenvolvidas principalmente

as criações de gado e galinha (Figura 36). A criação de galinhas também é

predominante no município do Iranduba (Figura 37). O rebanho bovino é utilizado

nas comunidades estudadas para venda e eventualmente para o consumo, e as

galinhas, juntamente com patos e porcos são usados para a sua subsistência

(Figura 38). O gado é vendido para o Iranduba ou para marchantes (compradores

itinerantes de carne) que percorrem a região (Figura 39). Durante o período da

cheia, os criadores enfrentam um período crítico de perda nos seus rebanhos.

Para evitar tais problemas durante esta época, os ribeirinhos têm duas alternativas

para proteger o gado da inundação: sua transferência para terra firme ou o seu

confinamento em marombas. Quando em confinamento o rebanho é alimentado à

base de canarana, Echinochioa polystachya, que é cortada e transportada pelo

ribeirinho até a maromba.

Numero de criações

Figura 35. Número de animais criados para o consumo e venda por família
segundo os entrevistados
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Figura 36. Principais animais criados
para consumo e venda na região.
Outros*: Ovinos e eqüinos.

Figura 37. Rebanhos criados na
região do Município do íranduba no
ano de 1999.

Outros*=Ovinos, eqüinos, bufalinos e
caprinos.
Fonte: IBGE (2002)
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Figura 38. Principais usos dos animais criados na região.
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Figura 39. Local de venda das criações animais existentes na região.

DISCUSSÃO

A várzea foi à primeira região povoada na Amazônia, havendo indícios de

tribos com cerca de dois mil anos (Vieira, 1992). Desde os primeiros habitantes, a

construção de residências ao longo do rio foi um padrão de ocupação comum

(Barros, 1994), decorrente do modelo histórico de uso e aproveitamento dos

recursos naturais na Amazônia (Costa, 1979). O padrão de organização

encontrado é ainda mais favorecido nas áreas de várzeas, pela superioridade em

fertilidade de seus solos em relação às áreas de terra firme e da abundância de

peixes. Estes fatores concentram os moradores nas margens dos rios de água

branca e seus tributários a fim de executarem as atividades agrícolas e pesqueiras

das quais dependem. Assim, as casas, o trabalho, as fontes de alimento e

transporte fluvial, permanecem juntas em um único local, evitando dessa forma.
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maiores deslocamentos para executar diferentes atividades necessárias a sua

sobrevivência.

As residências ribeirinhas são adaptadas a grande flutuação do nível do rio

a que estão submetidas, através do tipo de construção regional em forma de

palafitas ou casas flutuantes. A escolha do uso de cada área nos sistemas de

várzea, também depende do nível do rio e das características de cada ambiente,

coincidindo com o padrão descrito por Castro & MacGrath (2001), estando as

palafitas e as roças construídas nos terrenos mais elevados que margeiam o canal

do rio, que são chamadas restingas. O cultivo de plantas de crescimento rápido e

de pastagens é efetuado nos campos de várzea naturais, que ficam na zona entre

as restingas e os lagos. Os lagos, igapós, canais do rio e os igarapés são usados

para a pesca, sendo que os dois últimos também são utilizados para o transporte.

Apesar de residir na várzea favorecer o acesso aos meios de transporte

fluviais, durante o período de seca, muitas casas tornam-se distantes das margens

do rio. Este fato se deve a grande flutuação do nível hidrológico na região, que

dificulta o transporte, a captação de água para o abastecimento e principalmente o

escoamento da produção na época das águas baixas. O abastecimento de água

durante a cheia, apesar de ser menos trabalhoso perde em qualidade, pois a água

utilizada para beber, e para fins de higiene é a mesma que está sob suas casas,

marombas, galinheiros, etc.

Outras desvantagens causadas pela subida das águas para os ribeirinhos,

é que este fenômeno força os moradores que residem às margens do rio a

viverem em palafitas ou em casas flutuantes para evitar que o nível do rio chegue

aos assoalhos das suas residências, construir locais para abrigar suas criações
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das águas e dos animais trazidos pelo rio; ou a transportá-los para "terra firme".

São consideradas "terra firme" as áreas não-alagáveis da região amazônica (Junk,

1983). Além desses problemas, existe a possibilidade dos agricultores perderem

suas colheitas caso haja uma rápida elevação no nível da água (Fraxe, 2000).

O transporte do gado para terra firme é praticado para evitar a mortalidade

do mesmo durante a cheia, que é elevada (Diegues, 1995). Esta transferência

ocorre quando o ribeirinho possui outro pasto, que não tenha sido atingido pela

enchente para colocá-lo ou quando pode pagar pela estadia do rebanho em uma

pastagem de outra pessoa em área seca. Na falta deste dois, o ribeirinho tem que

optar por construir marombas para abrigá-lo da inundação. Em caso de

transferência de gado, o ribeirinho tem duas despesas, a primeira com o seu

transporte no batelão (barco de carga), onde o preço deste serviço dependerá da

distância entre o rebanho e a pastagem; e a segunda com a estadia que é paga

mensalmente (em torno de R$10,0 por cabeça de gado). O rebanho, mesmo

quando em terra firme, perde considerável quantidade de peso devido à baixa

qualidade do pasto nessa área (Goulding, 1980).

As marombas são construídas pelos pequenos pecuaristas, quando o

criador não possui outro pasto em terra firme e nem dinheiro para alugar

pastagens de terceiros. Durante o confinamento do gado, o criador precisa dedicar

uma parte do seu tempo para retirar canarana para alimentá-lo. O corte e

transporte de canarana para o gado são árduas tarefas. Os problemas da

execução destes serviços estão na presença de animais, como cobras e formigas,

que habitam os bancos de macrófitas, na característica cortante das folhas de

canarana e nas distâncias que o ribeirinho tem que percorrer para buscá-las. A
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canarana é utilizada como planta forrageira por ser a macrófita da várzea

amazônica que proporciona maior ganho de peso para o gado (Serrão et ai,

1972). Os problemas com a alimentação do gado continuam mesmo durante a

seca, pois o principal capim encontrado nas pastagens de várzea é o capim-murim

(Panicum fasciculatum), que é evitado pelo rebanho.

A pecuária é uma das atividades que mais tem crescido na região. Os

rebanhos de bois e búfalos nas áreas de várzea do rio Amazonas, por exemplo,

provavelmente aumentaram entre 5 a 10 vezes na última década (Goulding,

1980). A tendência de crescimento da pecuária na região é preocupante. De

acordo com Ayres (1979), as atividades agropecuárias são os maiores

responsáveis pelas altas taxa de destruição ambiental da Amazônia brasileira.

O impacto ambiental da pecuária é causado pela: destruição de plântulas e

sementes que são comidas e pisoteadas, compactação do solo, abertura para

invasão de porcos, carneiros, e cabras que são mantidos em consórcio com esses

animais, e ao efeito devastador sobre as comunidades de macrófitas (Goulding,

s/d). Conforme as águas vão baixando, o rebanho é devolvido às pastagens

mesmo antes da terra secar totalmente, pois o gado pode se alimentar em áreas

inundadas com até um metro de profundidade. Este comportamento reduz ainda

mais as plantas aquáticas que restaram do período de cheia. As macrófitas

preferidas pelo gado são o pirimembeca (Paspaium repens) e a canarana

{Echinochioa polystachya) que representam de 80 a 90% de todos os capins

aquáticos do rio Amazonas e dos lagos de várzea (Junk, 1970). As plantas

flutuantes das várzeas fornecem alimento e refugio para insetos e para muitos

peixes de valor econômico (Smith, 1979, Móran, 1990), tornando estes
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organismos os principais prejudicados com a presença dos rebanhos. Algumas

áreas do Baixo Amazonas onde é aplicado manejo comunitário, já tomaram a

iniciativa de proibir a fragmentação do capim flutuante, alegando que este

comportamento prejudica várias espécies de peixes (MacGrath et ai, 1994).

Os problemas causados pela formação destes rebanhos decorrem não só

dos sistemas de pastagens disseminadas na Amazônia serem improdutivos e

insustentáveis (Fearnside, 1992), como pela pecuária ser uma atividade que gera

poucos empregos (Costa, 1979, Mòran, 1990, Goulding, 1980). Nas várzeas de

Santarém, planície alagada com maior densidade de estocagem de rebanhos

bovinos e bufalinos, a contratação é equivalente a 1 pessoa/100 cabeças de gado

(Goulding, 1980).

A pecuária na área de estudo, torna-se inviável para o consumo, a não ser

eventualmente, devido ao pequeno tamanho dos rebanhos. Assim, os criadores de

gado têm que utilizar outro tipo de recurso para suprir suas necessidades

protéicas, como: criação de pequenos animais que possuem uma maior taxa de

reprodução ou o pescado, sendo este último, a alternativa mais freqüentemente

escolhida, fato que foi observado também por Goulding (1980), para a área de

pecuária acima citada. O pequeno número de cabeças também não permite venda

contínua do gado durante todo o ano. Desta forma, a criação de gado é

empregada como forma de "poupança" do ribeirinho. Os rendimentos desta

poupança são obtidos a partir da venda de suas crias ou através de uma

esporádica venda de uma cabeça para uso da carne. Tornando assim a pecuária

uma fonte de renda alternativa e emergencial, ao passo que a atividade agrícola,

apesar do baixo preço obtido com suas vendas, é a forma mais rotineira e viável
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para obtenção de dinheiro pelo ribeirinho (Batista etal., 1998). Mesmo utilizando o

gado como forma de capitalização, o dinheiro obtido com esta e com outras

atividades do ribeirinho, não é utilizado para investimentos em melhorias na

produção e sim para o sustento das famílias (Fraxe, 2000).

Os meios de sobrevivência observados na região concordam com os já

registrados para outras áreas de várzea, sendo elas a pesca, a agricultura, a

criação de animais e os empregos temporários (Winkelerprins, 1997; Isaac &

Ruffino, 1998; Castro & MacGrath, 2001). Dado o grau de fertilidade dos solos é

natural que a principal atividade das zonas de várzea rurais durante o período de

seca seja a agricultura. Diegues (1995), descreve que a maioria dos vegetais

cultivados não suporta inundação por período prolongado, estando a produção

nessas áreas sempre ligadas ao período das águas baixas. Assim, observa-se

uma adequada escolha dos ribeirinhos por plantas de ciclos curtos, que podem ser

plantadas e colhidas em pouco tempo. O que justifica a ausência dos itens

agrícolas da área de estudo na lista de culturas perenes existente no Iranduba.

No município, os produtores agrícolas optam destinar maiores áreas de

plantio para itens que possuem maior valor, mesmo que isto represente cultivar

produtos com menor rendimento por hectare. Também foi observado, que tanto a

área destinada ao cultivo quanto o rendimento são maiores para as culturas

permanentes que para as temporárias.

A agricultura local é voltada para os policultivos, sobressaindo à mandioca

entre os itens plantados. A mandioca possui um elevado rendimento em

comparação aos outros itens cultivados temporariamente, alcançando maior valor

que qualquer outro produto agrícola temporário da região. Este produto possui
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uma grande importância na alimentação regional tanto pelo costume de beneficiá-

la em forma de farinha para o consumo, quanto pela possibilidade deste produto

ficar muito tempo estocado, e permitir o seu consumo e venda, mesmo durante o

período de cheia, quando a mesma não pode ser produzida. O papel dominante

da mandioca na agricultura da Amazônia é resultado de uma adaptação das

populações ao tipo solo dominante nesta região. Esta espécie é uma das poucas

plantas capazes de produzir muitas calorias a partir de um solo pobre e ácido,

evitando assim gastos com insumos agrícolas que seriam necessários a outras

culturas (Móran, 1990). De acordo com Mòran (1990) esta espécie produz enorme

quantidade de calorias, por calorias investidas na sua produção e por área de terra

plantada, esta eficiência se reflete no pequeno tamanho das plantações deste

cultivo, mesmo em áreas pobres como a terra firme.

O grande rendimento da mandioca foi também observado neste trabalho

através das informações de rendimento fornecidas pelo IBGE (2002) para o ano

de 1999. Geralmente, são utilizadas para o plantio da mandioca as áreas da

várzea relativamente mais altas, este padrão de escolha é causado por estas

serem mais convenientes a este produto, que requer os solos livres da inundação

por pelo menos seis meses, sendo que muitas vezes os estes são submetidos à

queimada antes do plantio (Winkelerprins, 1997).

Segundo Santos (s/d), desde 1870, ano da fixação das comunidades na

Ilha da Paciência, que a população se dedica à agricultura. Os principais produtos

utilizados para alimentação cultivados atualmente na região continuam sendo os

mesmos daquela época: a mandioca e o milho. Porém, a produção de malva e

principalmente de juta, já foi muito mais desenvolvida no local. O declínio da
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produção de fibras é demonstrado a partir do pequeno número de citações na

área de estudo e da sua inexistência nos dados do Município fornecido pelo IBGE

(2002). A produção de fibras já representou anteriormente o auge da economia

das áreas de várzea da Amazônia (Oliveira, 1999; Homma, 1995). A malva, assim

como a juta, tem sua rentabilidade intimamente ligada ao ciclo hidrológico, quando

as água sobem rapidamente, forçam as colheitas a serem antecipadas ocorrendo

perdas, e se demorarem a subir haverá problemas com o processo de

fermentação das fibras (Diegues, 1995).

Assim como na área estudada por Winkelerprins (1997), os ribeirinhos das

ilhas tomam suas decisões sobre o uso de cada parte do sistema de várzea a

partir das variações anuais da altura da inundação, usando seus conhecimentos e

estratégias sobre administração de solos alagáveis, optando por aquela que pode

aumentar sua produção agrícola e minimizar os riscos ambientais e econômicos

de suas atividades. Nestas áreas, a inundação é considerada uma ferramenta de

manejo das áreas de plantio, pois umedece e fertiliza o solo e mata as ervas

daninhas das áreas de colheita, reduzindo assim os insumos gastos com a

atividade agrícola. Porém, este fenômeno traz também incertezas devido às

variações anuais na amplitude do nível da água (Winkelerprins, 1997) e

conseqüentemente na extensão da área alagada.

As técnicas agrícolas utilizadas na região são compostas basicamente do

sistema de pousio e queimada. Estas técnicas são utilizadas tradicionalmente na

região amazônica, desde as primeiras populações indígenas que habitavam a

região, sendo utilizadas principalmente para o cultivo da mandioca (Móran, 1990).

O tamanho da área utilizada para corte e queima encontrado por Móran (1990)
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para terra firme (2 hectares), assemelhou-se com os resultados obtidos para a

área de várzea estudada (em geral menor que 2,2 hectares). Durante este

processo, os agricultores cortam e queimam a vegetação para cultivá-la, depois

trocam de local para permitir que a vegetação cresça e os nutrientes se

regenerem. Segundo Fearnside (1986), as queimadas normais são benéficas á

produtividade dos solos amazônicos, pois removem o estorvo físico da vegetação

derrubada, reduzem a incidência de pragas e ervas daninha, aumentam a

fertilidade do solo, elevam o pH e aumentam a disponibilidade de fósforo no

ambiente. Ainda, segundo este autor os benefícios deste processo dependem da

qualidade da queimada. As queimadas intensas impedem o crescimento das

culturas locais, modificando a composição das sucessões vegetais posteriores a

elas. Em áreas de floresta tropical o período de abandono da terra para

regeneração tem de ser de pelo menos 20 anos (Fearnside, 1992). Como o

sistema onde está sendo aplicado consiste em áreas de várzea que são

sazonalmente fertilizadas, o tempo de abandono do terreno cultivado é bem

reduzido em relação ao de terra firme. Sendo na área estudada em torno de um

ano ou na maioria das vezes ausente.

A atividade de queima para o plantio está ligada a intensidade da enchente

e também as necessidades do item plantado. Pequenas inundações podem

reduzir a área de plantio e rápidas enchentes podem levar a perda de colheita,

inundações altas aumentam a área produtiva, período de enchente prolongado

levam a uma diminuição do tempo entre plantio e colheita, podendo inviabilizá-la.

Os fatores limitantes para a melhoria da produtividade agrícola decorrem

principalmente da incerteza ambiental e das limitações estruturais dos ribeirinhos
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(Winkelerprins, 1997). Dificuldades de transporte e de armazenamento da

produção, problemas de mercado oriundos da ausência de políticas agrícolas e

carência de recursos tecnológicos e financeiros, implicam em sérios obstáculos ao

aumento da produtividade nas práticas agrícolas dos ribeirinhos.

Os moradores dessas áreas possuem ainda uma dificuldade adicional,

causado por estas terras pertencerem à marinha brasileira. A ausência da posse

da terra limita o acesso ao crédito para os moradores da várzea, levando muitos a

preferirem abandonar essas áreas para trabalhar em terra firme onde as

incertezas são menores e os incentivos existem (Winkelerprins, 1997). A irrigação

também é uma tecnologia reclamada pelos ribeirinhos. Esta necessidade se faz

devido à falta de chuva na época da seca que prejudica a plantação

(Winkelerprins, 1997).

O fato de não existirem novas áreas desmatadas na região, indicam que a

população está reutilizando áreas antes já empregadas na agropecuária. Também

foi observado o uso para cultivo de ilhas de várzea recém formadas, que não

possuem ainda árvores de grande porte, mas apenas campos de várzea. Os

campos de várzea são vegetações compostas por gramíneas e ciperáceas, que

ocorrem em áreas de sedimento recente (Goodiand & Irwin, 1975).

Tanto as técnicas quanto os insumos agrícolas a serem aplicados nas

áreas de várzea devem ter seus impactos avaliados para evitar que resultem em

conseqüências indesejáveis ao meio ambiente. Futuras introduções em grande

escala de certos insumos agrícolas, como inseticidas e fungicidas, causariam

grande impacto na área de várzea, causando a contaminação da água,

prejudicando assim tanto os ribeirinhos que a utilizam para seu abastecimento,
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quantos os organismos aquáticos que usam esses locais durante a cheia como

área de abrigo e alimentação. O uso de tratores, também causaria um rápido

aumento na derrubada de árvores trazendo vários impactos à região (Diegues,

1995).

Por outro lado, a assistência técnica adequada pode ajudar a aumentar a

produtividade na várzea de maneira menos prejudicial ao ambiente. O apoio

técnico prestado em anos anteriores na Ilha da Paciência trouxe muitas melhorias

na infra-estrutura local. Na década de 80, houve um grande apoio da EMATER-

AM através da assistência técnica rural, que causou uma série de benefícios para

a  população local, como: aumento na produção, na comercialização e

conseqüentemente no poder aquisitivo. E levou também a implantação de Curso

de Supletivo, telefone e posto de saúde no local (Santos, s/d).

O número de pessoas por residência encontrado na região apresenta-se

reduzido quando comparado aos resultados obtidos por Praxe (2000) que

encontrou o número médio de pessoas por família de 6,9 - 8,8, para as áreas de

várzea dos rios Solimões/Amazonas. Esta redução se reflete na falta de mão-de-

obra familiar para o trabalho agrícola, favorecendo a utilização do trabalho

assalariado durante os períodos de maior necessidade de trabalho, que ocorrem

durante as épocas de plantio e colheita. As regiões de várzea mais próximas de

Manaus apresentam maiores percentuais de assalariamento permanente e

temporário, respectivamente 5,2% e 70,7 %, para área do Baixo Solimões (Praxe,

2000). Outra alternativa utilizada para suprir a falta de mão-de-obra e de dinheiro

para pagá-la é a prática do ajuri.
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A diminuição do número de pessoas por residência pode estar ocorrendo

devido ao deslocamento dessas famílias ou parte delas para os centros urbanos

em busca de trabalho. Este fato já foi comentando por Fraxe (2000), que

constatou haver um favorecimento para o êxodo rural nas regiões de várzea, entre

elas o Baixo Solimões, causado pela proximidade da região com Manaus. Smith

(1979), verificou que para populações que vivem nas várzeas do rio Amazonas, é

uma vantagem ter um grande número de componentes na família, podendo assim

aumentar o número de pessoas trabalhando para prover o sustento do seu grupo

familiar, para ajudar nos trabalhos domésticos e no cuidado com as crianças e

idosos.

O êxodo rural ou simplesmente, a saída da população de uma área de

várzea rural para outra, também é ocasionada por outros motivos. A queda dos

barrancos e a falta de escolas na região são apontadas pelos entrevistados e

também por Santos (s/d) como fatores que levaram ao declínio da população. De

acordo com o líder comunitário da Ilha da Paciência, além da diminuição da

população, a queda de barrancos causa a redução do número de lagos na região

(antes havia 68 lagos e hoje existem 64) que são destruídos pelo fenômeno de

"terras caídas". A queda de barrancos é causada pela força do rio que erode suas

margens podendo arrastar para o seu leito tanto árvores, pasto, área cultivada

como a própria moradia do ribeirinho, fato já comentado por Junk (1983). As terras

caídas criam instabilidade no uso das áreas ao longo dos rios, podendo fazer

desaparecer povoados e campos de cultivo de um ano para o outro (Móran, 1990).

Este processo de erosão gera a derrubada de áreas de floresta para abertura de

novas zonas de cultivo e criações, para substituir aquelas que foram levadas pelo
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rio e também pode ser necessário à retirada de madeira para a construção de

novas casas e cercas. Porém, como já foi observado pela CEHILA (1992) nem a

instabilidade econômica da várzea e nem a falta de infra-estrutura para suprir as

necessidades da população é suficiente para afastar os moradores da região que

são compensados pelas facilidades oferecidas pelos recursos naturais existentes

no sistema de várzea.

A ausência de infra-estrutura de saúde também contribui para o êxodo

populacional. De acordo com Silva (2001), nos anos 90 haviam dois postos de

saúde na Ilha da Paciência, com agentes que apresentavam nível de escolaridade

médio, treinados para aplicar injeções e vacinas. Estes agentes receitavam,

faziam pequenos curativos e entregavam remédios da GEME (Central de

Medicamentos) para os habitantes. O último posto da região foi desativado há 3

anos. Conforme esta autora, este fato, juntamente com a falta de seguidores que

absorvessem os conhecimento das "rezadeiras", "pagadores de dismintidura" e

parteiras da região, que utilizavam produtos naturais, contribuíram para a

diminuição do atendimento aos problemas de saúde no local. Esta e outras

culturas locais desapareceram, como: a confecção de utensílios domésticos de

cerâmica e palha para uso no seu cotidiano (Santos, s/d). De acordo com os

moradores mais idosos, a perda deste tipo de conhecimento na região foi causada

pela entrada de imigrantes (nordestinos e paraenses) que trouxeram outros tipos

de cultura para a região e devido á introdução do rádio e televisão (Santos, s/d).

Além do êxodo rural, as mudanças sazonais nas características do

ambiente também conduzem ao deslocamento temporário da população. Durante

a cheia alguns moradores saem temporariamente de suas residências, devido
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tanto à alagação de suas casas, quanto à falta de alternativas para geração de

renda neste período. Esse deslocamento já foi anteriormente relatado por Smith

(1979). As famílias, ou parte delas permanecem, quando a enchente não atinge o

assoalho de suas casas e/ou quando ainda existe algum fator que fixe o morador

na região, como gado confinado na maromba que precisa receber comida. Caso

contrário, a maioria das pessoas se retiram para casa de familiares fora do local

ou dentro do mesmo, só que em áreas na terra firme ou em casas de amigos ou

parentes menos atingidas pela enchente.

O aumento da população é, em geral, ocasionado por vários fatores que

envolvem melhorias na infraestrutura local. Um dos fatores que aumentaram

historicamente a população na região amazônica foi à implantação de rodovias,

tanto pela tendência de novos moradores se fixarem ao longo dessas estradas,

quanto pelo desenvolvimento de atividades agropecuárias e florestais resultante

das facilidades de escoamento da produção, sendo este um dos principais fatores

que proporcionaram a exploração em larga escala de recursos naturais na

Amazônia, tornando vulneráveis locais de acesso limitado (Ayres, 1979). Nas ilhas

da Paciência e do Baixio, a construção de sistemas de ligação aos centros

urbanos regionais é dificultada pela paisagem de áreas alagáveis. Os efeitos

resultantes disso são controversos, por um lado prejudicam o pequeno produtor

que enfrenta dificuldades de escoamento da produção, com conseqüentes

restrições ao crescimento econômico, e por outro tornam o local menos vulnerável

a perturbações antrópicas de grande escala. Na Amazônia, o processo de

desmatamento em alto nivel foi iniciado a partir da construção da rodovia Belém-

Brasilia em 1958, que introduziu 2 milhões de pessoas e 5 milhões de cabeças de
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gado nos 20 anos que sucederam esta implantação (Móran, 1990). Situação

semelhante ocorreu na década de 70, em conseqüência dos megaprojetos da

Transamazônica, da Cuiabá-Santarém e da Perimetral Norte.

Os indivíduos que compõem comunidades com organização em forma de

linha ao longo do curso do rio apresentam um forte "espírito comunitário" entre si.

Este forte vínculo revela-se na união de esforços para desenvolver atividades de

interesse mútuo e na troca de excedentes de alimentos entre comunitários

aparentados, co-aparentados (padrinhos e apadrinhados) e vizinhos (Barros,

1994). Este tipo de comportamento contribui para os baixos custos de transação

de seus produtos e para o controle do comportamento oportunista na região

(Futemma, 2000).

De acordo com Fraxe (2000), as relações da ajuda mútuas que ocorrem

entre os ribeirinhos da região têm por base a confiança no acordo verbal e nas

relações de compadrio. Conforme a mesma autora, o ajuri ocorre em diversas

atividades onde uma família não consegue dar conta do trabalho sozinha: na

agricultura, pesca, em casos de doenças, em trabalhos ligados à cultura regional,

como a farinhada, conservação do folclore e festas comunitárias, religiosas e

esportivas, em situações causadas por fenômenos naturais como acidentes ou em

caso de subida repentina no nível do rio, construção de igrejas, centros

comunitários, casas, etc. O baixo Solimões quando comparado a outras áreas de

várzea dos principais rios da Amazônia, é uma das regiões onde as famílias

utilizam pouco a ajuda mútua (Fraxe, 2000).

A sazonalidade dos recursos da várzea faz com que as famílias ribeirinhas

tenham que se sustentar, durante a cheia com tudo o que foi obtido durante a
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seca. Alguns moradores também complementam sua arrecadação neste período

do ano com a venda de peixes. A pesca é uma atividade executada

continuamente durante o ano para a alimentação da família, sua venda na região

é ocasionada basicamente durante o período de cheia e/ou piracema. Fato

também observado por Praxe (2000) que relata que em áreas de várzea,

armazenam-se alimentos e recursos para os tempos de cheia, quando não há

produção proveniente da agricultura. No momento em que as terras submergem

se reinicia o ciclo agrícola, mostrando assim que o pulso hidrológico é um fator

determinante na geração de renda e na escolha das atividades produtivas na

região. As mudanças de atividade do ribeirinho, em função das variabilidades do

seu ambiente e das diferentes disponibilidades dos recursos durante o ciclo anual,

refletem o que já foi observado por Móran (1990) para os caboclos da região

amazônica, classificando-os com um agricultor sofisticado e adaptado aos vários

recursos do sistema em que vive.

A pequena participação dos recursos florestais para geração de renda

diverge da situação do Município que utiliza este recurso principalmente na forma

de lenha. Provavelmente, esta produção deve ser destinada para alimentar os

fornos do grande número de olarias existentes no Município, que se constitui o

maior pólo oleiro da região, abastecendo Manaus e outros municípios vizinhos.

Como o uso deste recurso se destina na região à construção de casas, há

possibilidade de aumentar sua extração com a elevação do número de habitantes

na região, assim como desta área se tornar um fornecedor de lenha para o

abastecimento do município. De acordo com as pessoas mais idosas, em 1870,
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período em que chegaram os primeiros moradores, a Ilha da Paciência se tratava

de um porto de lenha que fornecia este produto para abastecer os barcos a vapor.

As organizações religiosas (católica e protestante) existentes nessa região

exercem uma grande influência sobre os habitantes locais. A reunião para

celebração dos ritos se constitui em um acontecimento social que muitas vezes é

aproveitado para discutir os problemas comuns que estejam ocorrendo na

comunidade. O catolicismo foi introduzido na região Amazônica com a chegada

dos portugueses. Já o protestantismo foi inserido mais recentemente nas

comunidades caboclas (Futemma, 2000). A expansão desta última organização

introduziu uma outra fonte de divisão e conflitos já que a organização comunitária

é normalmente associada às Igrejas católicas (Castro & MacGrath, 2001). De

acordo com Barros (1994), a influência das organizações religiosas em

populações tradicionais está relacionada à intensidade do seu isolamento e ao

grau de informação disponível.
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Abstract

The subsístence fishíng practiced by riverine people In the Amazon needs

to be better understood to ensure viable management and soclai-economic

developments for the river Inhabitants. This research describes the subsístence

fishery In floodplain islands In the central Amazon. Ali the Informatlon collected In

thIs research wad done through questionnaires, which served as a basis for

Correspondence Analyses between the fish specles caught and the equipment

used In fishing activities, as well as between the captured specles and the

environment of capture. The fishery Is developed by small groups In small boats,

whIch fish malnly In floodplain lakes, using gilinets as the principal method of

capture. In general, the captured specles are migratory fish belonging to the

Characiformes Order, and are caught malnly for subsístence purposes. In this

region of the Amazon, the varlety of fish specles and their different llfe strategies

are reflected In the diversity of equipment fishing methods adapted to their capture.

The hydrological cycle Influences the quantity of fish consumed, where fish are

caught, the number of hours and days dedicated to fishing, and the frequency and

duratlon of commercial fishermen who come from outside the area to fish. The

commercial Interests of these non-local fishermen have forced many riverine

people to protect these lakes In order to guarantee the sustainable productivity of

their fishery.
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Abstract

The fishery activity developed by riverine people in the Amazon, needs a

better understanding to make viable the management and the riverines people's

social-economical development. For that, thís work describes the subsistence

fishery in floodplain islands of Central Amazônia. Al the information used in this

work was done through questionnaires, which worked as a basis to

Correspondence Analyses between the species and gears used in fishery and

between the species and environment of capture. The fishery is developed by

small groups in small boats, fishing mainly in the lakes, having as its most

important gear is gilinet. The captured species are, in general, migrators which

belong to Characiformes order, which are, in most of the cases, used for eating

purpose. In that region, the variety of species, as well as its different strategies of

life reflects on the diversity of gears and methods of fishing adapted to its

capturing. The hydrological cycle influences the quantity of fish consumed,

choosing where to fish, number of hours and days dedicated to fishing and the

entry of commercial fishermen who do not live in the lakes of the region. The

arrivals of theses fishermen have made many riverine people get some lakes to

guarantee their fishery productivity.
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INTRODUÇÃO

As pescarias em rios de planície alagável são, em geral, atividades

artesanais desenvolvidas por um grande número de pessoas, havendo uma forte

competição entre estes usuários pelo uso dos recursos, os quais são constituídos

por muitas espécies alvo, que são capturadas por numerosos tipos de aparelho

(Hoggarth et al. 1999). Na Amazônia, estas pescarias não se desenvolvem de

forma diferente. Nesta região, a atividade pesqueira se reveste de grande

importância para as populações residentes pela necessidade nutricional suprida

por este recurso e por ser uma importante fonte de emprego e renda.

Em áreas de várzea da Amazônia, a pesca tem sido praticada pelos

ribeirinhos que tradicionalmente integram as pescarias a outras atividades

econômicas, utilizando os recursos naturais disponíveis de forma dinâmica e

holística (Cerdeira et al., 2000). Os ribeirinhos que desenvolvem este tipo de

pescaria possuem suas estratégias fortemente baseadas no conhecimento

ecológico local e no monitoramento dos recursos pesqueiros que possuí regras

determinadas pela ética social da região (Castro & McGrath, 2000).

Vários estudos sobre a pesca ribeirinha têm sido realizados na Amazônia

por Furtado (1993 e 1994), Petrere (1992), MacGrath et al. (1994 a e b), Hartmann

(1990), entre outros autores. De acordo com Petrere (1992) as pescaria artesanais

de subsistência são as mais importantes região, porém elas não aparecem nas

estatísticas oficias de desembarque. Devido ao seu caráter difuso, é praticamente

impossível manter um controle sobre as espécies capturadas, artes de pesca e

esforço empregado (Bittencourt, 1991).
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Uma melhor compreensão da natureza das pescarias artesanais de

subsistência é necessária para viabilizar alternativas de manejo e o

desenvolvimento sócio-econômico dos ribeirinhos, diminuindo assim o impacto

humano negativo no ambiente e conseqüentemente no estoque de peixes (Batista

et ai, 2000). Assim, a partir desse trabalho pretende-se descrever a pesca de

subsistência em uma área de várzea da Amazônia Central, onde também são

desenvolvidas a agricultura e a criação de rebanhos.

MÉTODOS:

Área de estudo.

A área de estudo compreende duas ilhas: da Paciência e do Baixio. Ambas

fazem parte da zona rural do Iranduba, município do Estado do Amazonas que se

localiza a 3° 9' O" de latitude Sul e a 59°15'3" de longitude a Oeste de Greenwich,

e que possui área territorial de 2.354 km^. Esta região está inserida na Amazônia

Central, nas proximidades da cidade de Manaus (Figura 1).
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Figura 1. Imagem e localização geográfica da área de estudo: Ilha da Paciência e

Ilha do Baixío.

Coleta de dados

As informações utilizadas neste trabalho foram obtidas a partir de

questionários aplicados por dois entrevistadores às famílias residentes nas duas

ilhas. Estes foram preenchidos entrevistando uma pessoa por residência durante

os períodos de seca e cheia do ano de 2002. Foram executadas 81 entrevistas,

distribuídas entre as duas áreas, 54% foram realizadas na Ilha da Paciência e

46% na Ilha do Baixio. As variáveis utilizadas nos questionários foram: horas e
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dias empregados na pesca; período de comercialização; melhor época para

pesca; ambiente e apetrecho mais produtivo; dificuldades enfrentadas pelos

pescadores; métodos de conservação de pescado; áreas proibidas para pesca;

consumo de pescado por período; número de pessoas em equipes de pesca;

espécies capturadas e em declínio; fatores que causam a redução dos estoques e

locais que apresentam esta diminuição. Em cada pesquisa optou-se por

entrevistar a pessoa da família mais envolvida na atividade pesqueira que

estivesse presente no momento da entrevista. Tentou-se, sempre que possível,

entrevistar a mesma pessoa da família nos dois períodos, a fim de comparar as

informações obtidas. Foram feitas também Análises de Correspondência entre as

guildas das espécies e os apetrechos utilizados em sua captura, e entre a primeira

e os ambientes de captura, com a finalidade de identificar padrões nas estratégias

de pesca dos ribeirinhos.

RESULTADOS

A pesca dos ribeirinhos da região é realizada durante todo o ano e sua

execução é voltada predominantemente para o consumo familiar. Nesta área, o

peixe é o principal componente protéico da dieta dos ribeirinhos. O consumo per

capita diário estimado alcança 519g, com um consumo médio por família da

ordem de 1,700kg. Apesar de sua predominância na dieta ocorrer durante todo o

ano, acontece um aumento nos dias de consumo de pescado do período de seca

para o período da cheia, de 4,3 para 5,3 dias (t=-2,97845, p=0,003).
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A atividade pesqueira é realizada preferencialmente pela da manhã e

poucas vezes no período vespertino (Figura 2). Dentre os pescadores, 52%

formam equipes de pesca, sendo que a maioria envolve em torno de três pessoas

por equipe (Figura 3). A experiência dos pescadores nesta atividade apresentou

uma moda entre 22 a 32 anos (Figura 4). A pesca é desenvolvida de forma

artesanal, utilizando para isso embarcações de pequeno porte, com

predominância de pequenas canoas, sendo que 99% dos pescadores possuem

apenas uma embarcação (Figura 5).
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Figura 2. Variação do período do dia em que pescam os entrevistados em relação
ao ciclo hidrológico.
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Os Characiformes são o grupo preferencial nas capturas, onde o pacu

{Mylossoma sp.) e o curimatã {Prochilodus nigricans), são as espécies mais

freqüentemente pescadas na região (Tabela 1 e Figuras 6). Na pesca são

empregados diversos apetrechos e métodos de captura, que são escolhidos a

partir de vários fatores, como época do ano, ambiente explotado, tipo de peixe, etc

(Figura 7). Foi relatado o uso de 11 tipos de artes de pesca diferentes, onde são

manuseados cerca de três apetrechos por pescador, dos quais se destacam a

malhadeira e o caniço (Figuras 8 e 9). As malhadeiras são redes de pesca

passivas, feitas com linhas de mono e multifilamento que possuem na parte

superior cabos para sua fixação na vegetação e flutuadores, e na parte inferior

chumbada (Batista et ai, 2000). Este apetrecho precisa ser vistoriado

periodicamente para retirar os peixes capturados, para evitar que os mesmos

sejam atacados por piranhas e outros animais carnívoros (Smith, 1979). Segundo

os pescadores, este é o aparelho mais eficiente (Figura 10). O caniço é um
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apetrecho geralmente feito de vara de caniçeira {Dunguetia spp.), espécie utilizada

devido a sua flexibilidade e resistência (Smith, 1979), onde numa das

extremidades é amarrada uma linha de monofilamento com anzol de metal na

ponta (Batista et ai, 2000).

Tabela 1. Espécies de peixe capturadas na região
Nome vulgar Nome científico Freqüência relativa (%)
Pacu Mylossom spp. 10,9
Curimatã Prochilodus nigricans 10,3
Tucunaré Cichla spp. 9,9

Pirapitinga Piaractus brachipomus 9,8
Branquinha Potamorhina altamazônica 9,8
Sardinha Triportheus spp. 9.1
Piranha Serrasaimus spp. 8,6
Matrinchã Brycon cephaius 7.7
Surubim Pseudoplatystoma fasciatum 7.4

Jaraqui Semaprochilodus sp. 6.9
Tambaqui Colossoma macropomum 5.7

Bodó Liposarcus pardalis 1,5

Acará-açu Astronotus ocellatus 0.5

Dourada Brachyplatystoma favicans 0.5

Pirarucu Arapaima gigas 0.3

Aruanã Osteoglossum bicirrhosum 0.3

Tamoatá Hoplosternum litorale 0.2

Caparari Pseudoplatystoma tigrinum 0.2

Piraíba Pseudoplatystoma fílamentosum 0,1

Piramutaba Brachyplastistoma valllantil 0.1

Pirarara Phractocephaius hemiollopterus 0.1

Pacamon Paullcea luetkeni 0.1
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Figura 8. Apetrechos de pesca utilizados na área de estudo. A - Maíhadeira, B-
Caniço, C- Tarrafa, D- arco e flecha, E- espinhei, F-anzol e linha de mão, G-
arrastadeira, H- zagaia, I- arpão e J-redinha.

3  4

Número de apetrechos

Figura 9. Freqüência relativa do número de apetrechos de pesca utilizados por
pescador.



Malhadeira Tarrafa Arrastadeira Caniço Depende da Redinha
época

Aparelho

Figura 10. Aparelhos que capturam mais peixe segundo os pescadores
entrevistados.

Foram feitas análises de correspondência tentando identificar relações

entre as guildas das espécies e as artes de pesca. A análise de correspondência,

usando os apetrechos e as espécies carnívoras, indicou que a dimensão 1

(autovalor= 0,21761; lnércia= 37,65 %) e 2 (autovalor= 0,16796; lnércia= 29,06 %)

agruparam a grande maioria das espécies com seus vários apetrechos utilizados

em suas capturas. Mostrando assim, que a maioria dos peixes são vulneráveis as

mesmas artes de pesca. A dimensão 2 separou principalmente o arpão, este se

constitui um apetrecho específico para a captura do pirarucu (Arapaima gigas). A

piraíba {Brachyplatystoma filamentosum) apresentou pouca relação com os

apetrechos analisados (Figura 11).
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A dimensão 1 (autovalor = 0,17594; Inércia = 67,96 %), mostrou que a

sardinha (Triportheus spp.), a pirapitinga {Piaractus brachypomus), a matrinchã

{Brycon sp.), o tambaqui (Colossoma macropomum), o jaraqui, {Semaprochilodus

sp.), a branquinha {Potamorhina altamazônica), são vulneráveis à vários tipos de

apetrechos, sendo o mais importante a malhadeira, que pode ser considerada

uma arte de pesca generalista. A fisga está mais associada à pesca de frugívoros,

principalmente do pacu {Mylossoma sp.), enquanto o uso da tarrafa tem como

espécies alvo às espécies detritívoras tamoatá {Hoplosternum litorale) e o bodó

(Liposarcus pardalis). A dimensão 2 (autovaior= 0,04077; inércia= 15,75 %) tem
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pouca influência na ordenação resultante, contribuindo apenas para separar a

pesca com arrastadeira que tem pouca importância na pesca destas espécies

(Figura 12).
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Figura 12. Análise de correspondência para apetrechos de pesca utilizados na
captura de omnívoro, frugívoros e detritívoros.
Fisga= curumim, espinhei, caniço e anzol.

A seca é considerada o período mais produtivo e também o que apresenta

maior diversidade em espécies capturadas (Figura 13). O principal fator apontado

pelos pescadores para esta produtividade é o aumento na quantidade de peixe

nas áreas de pesca (Figura 14).

Apesar da alta produtividade na época da seca, muitos pescadores

desenvolvem a pesca com maior intensidade durante a cheia. A principal causa

apontada para o aumento de esforço de pesca nesta fase do ciclo hidrológico é a
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falta de opções de alimento e renda para a população. O aumento de esforço foi

verificado em horas e dias por semana dedicada à atividade pesqueira. As horas

empregadas diariamente variam com o ciclo hidrológico. Na seca são gastas em

média 4,2 horas, ao passo que na cheia são 5,8 horas (t= - 2,18258, p =

0,030836). O mesmo padrão de variação ocorre com os dias empregados na

atividade pesqueira, que durante o período de águas altas apresentam maior

média de número de dias nesta atividade (4,6 dias) do que no de águas baixas

(3,3 dias), (t= - 4,00895, p = 0,00009). A pesca também acontece durante a

piracema, o que de acordo com os pescadores ocorre durante os meses de

agosto a outubro (Figura 15), estes também relatam que há períodos de piracema

diferentes para Siluriformes e Characiformes, e que ocorrem variações na época

reprodutiva dos peixes de ano para ano, em função das alterações no nível do rio.
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Figura 14. Motivo do aumento da pesca por período do ciclo hidrológico.
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Figura 15. Período de piracema na região segundo os entrevistados.



o processo de comercialização do pescado é efetuado por 27% dos

entrevistados (Figura 16), sendo que desta 82% é executada especialmente

durante o período da cheia (Figura 17). Nesta época os peixes são vendidos,

sobretudo para os frigoríficos do Município (Figura 18). A venda é feita na maioria

das vezes para o mesmo comprador (76%), que geralmente, efetua o pagamento

do pescado na hora do seu fornecimento (86%). Das 17 espécies comercializadas

pelos ribeirinhos, as mais vendidas são respectivamente o curimatã e o pacu

(Figuras 19). O dinheiro obtido com a comercialização do pescado é destinado

para a compra de gêneros alimentícios.
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Figura 17. Período de maior venda de pescado na região.
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Frigoríficos

Figura 18. Locais de venda do pescado capturado na região.



Especíe (nome vulgar)

Figura 19. Espécies de peixes capturados para venda.

Na análise referente aos omnívoros, frugívoros e detritívoros, a dimensão 1

(autovalor = 0,27462; Inércia = 51,64%) separou principalmente o rio e o igapò, da

restinga e o lago. Já a dimensão 2 (autovalor=0,20027; lnércia= 37,66%) separou

rio e restinga, do igapò e lago. No igapò foram verificadas maiores ocorrências de

espécies frugívoras de grande porte (Serrasalmidae). As espécies detritívoras de

fundo como o tamoatá e o bodò foram mais capturadas no lago, ao passo que os

detritívoros de meia água como a branquinha o curimatã, branquinha e jaraqui

estão mais relacionados com ambiente de rio e restinga (Figura 20).
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Figura 20. Análise de correspondência da ocorrência de omnívoros, detritívoros e
frugívoros por ambiente.

A análise feita para os carnívoros indicou que a dimensão 1 (autovalor

=0,17724; lnércia= 59,46 %) separou principalmente o ambiente rio dos demais

ambientes, e que este e o lago foram os ambiente que tiveram maior relação com

capturas dos bagres: surubim (Pseudoplatystoma fasciatum), piraíba e pacamon

(Paulicea luetkeni) no rio; e pirarara (Phractocephaius hemioliopterus), piramutaba

e caparari {Pseudoplatystoma tigrinum) no lago. Os resultados indicam que os

Osteoglossiformes também são capturados principalmente neste ambiente,

enquanto os Perciformes utilizam o lago e o igapó. A dimensão 2 (autovalor =

0,11251; inércia =37,75 %) separou principalmente o ambiente aqui chamado de

todos dos outros ambientes, que corresponde a uma generalização da distribuição
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da espécie por ambiente, que demonstrou estar mais relacionado com a presença

de piranhas, que parece ser uma espécie generalista quanto ao ambiente. O lago

foi de uma forma geral o ambiente utilizado por um maior número de espécies

(Figura 21).
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Figura 21. Análise de correspondência da ocorrência de carnívoros por ambiente.

Os pescadores escolhem a área de pesca, sobretudo em função da época

do ano em que está sendo desenvolvida (cheia, seca, piracema) (Figura 22).

Durante o período da cheia, há um aumento dos habitats disponíveis para os

peixes e conseqüentemente para a pesca, com inserção de ambientes como: a

restinga e o igapó. O principal local das pescarias durante a seca é o lago, já na

época da cheia o pesqueiro preferido é o igapó (Figura 23). Porém, o ambiente
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lacustre foi considerado pelos pescadores como a principal área de pesca durante

todo o ano (Figura 24).
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Figura 22. Fatores que determinam a escolha da área onde vai ser efetuada a
pesca.
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Figura 23. Ambientes de pesca escolhidos por período do ciclo hidrológico.
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A maioria da população (90%) conserva de alguma maneira o peixe

capturado. As principais formas de conservação utilizadas são a salga e

congelamento (Figura 25). A falta de local para armazenamento e conservação de

pescado é mencionada por 43% da população. Dentre os que o possuem, o

principal instrumento usado para essa prática é a caixa de isopor (Figura 26).

A grande parte dos pescadores acha que os estoques de peixe da região

estão diminuindo (86%). O tambaqui (Colossoma macropomum) e pirarucu

{Arapaima gigas), foram indicados como sendo as espécies que possuem o

estoque em pior estado (Figura 27). Os ambientes também tiveram redução na

sua produtividade, em particular o lago. Um dos fatores principais apontados como

causadores deste declínio foi a pesca excessiva (Figuras 28 e 29). A falta de

peixes foi citada como sendo um dos principais problemas identificados pelos

pescadores no desenvolvimento da sua atividade, juntamente com a falta de
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utensílios de pesca. Porém a grande maioria não sabe dizer quais são suas

dificuldades no desempenho das pescarias (Figura 30).

Figura 25. Tipos de conservação empregados para o pescado capturado.

FreezerCaixa de isopor GeladeiraNenhum

Local de conservação

Figura 26. Local destinado para conservação do pescado capturado.



Figura 27. Espécies de peixe que estão diminuindo na opinião dos pescadores.
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Figura 28. Ambientes onde os pescadores encontram maior diminuição dos
estoques de peixe.
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Figura 30. Principais problemas relacionados com a atividade pesqueira
enfrentados pelos pescadores.

Devido à redução nos estoques, certos locais são considerados por alguns

moradores como proibidos para pesca comercial durante a seca, período em que
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os lagos ficam isolados do canal do rio dificultando o acesso dos pescadores

comerciais. O principal lago citado como proibido é o Lago Grande do Baixio, que

tem sua proibição e proteção defendida por seus moradores (Figura 32). Apesar

disso, a grande maioria dos entrevistados (84%) não reconhece a existência áreas

proibidas para pesca no local.

A proibição dos lagos é feita para reduzir a incidência de pescadores

comerciais, que são apontados como um dos principais causadores da redução

dos recursos pesqueiros da região. Estes pescadores utilizam os lagos

especialmente durante o período de cheia (68%), quando os pescadores

comerciais têm fácil acesso aos lagos mais centrais das ilhas (Figura 33). Porém,

este tipo de pesca não atinge só o lago, mas todos os ambientes da região. Não

foi possível saber ao certo o início desta atividade nos pesqueiros locais, porém

alguns comentam que teve relação com a implantação do Município do Iranduba.
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Figura 31. Lagos da região que são considerados proibidos para pesca.
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DISCUSSÃO

A pesca dos moradores da área de estudo é realizada de acordo com o

padrão já antes descrito para a Amazônia, no qual pequenos grupos pescam

usualmente a bordo canoas, que permitem aicançar apenas pequenas distâncias

(Fernandez-Baca, 1998; Cerdeira et al., 2000). Assim é natural que um dos fatores

para escolha da área de pesca seja a proximidade. Este padrão de

comportamento dos pescadores foi também observado para a região de

Manacapuru, onde as áreas preferidas peios pescadores são lagos e áreas

alagadas próximas às moradias (Cerdeira et al., 2000).

A pesca de subsistência é definida por Muth (1996), como aquela destinada

primariamente ao abastecimento do lar e da vila, havendo distribuição ou troca do

excedente capturado. Porém, na região em questão, o excedente de pescado
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pode ser também vendido ao regatão ou ao mercado mais próximo (Barthem et

ai, 1997), neste caso os frigoríficos ou feiras do Município do Iranduba. Como a

maioria dos compradores de pescado são os frigoríficos, provavelmente os bagres

devem ser o grupo de espécies preferencialmente comercializado.

A venda do pescado serve para complementar a renda obtida a partir de

outras atividades como: agricultura, extração de madeira ou criação de animais

(Barthem et ai, 1997). Assim como nos resultados obtidos para o Baixo-Solimões

por Garcez (2000), não foram encontradas pessoas vivendo exclusivamente da

pesca. Porém, durante o período de cheia essa atividade torna-se basicamente a

única fonte de renda do ribeirinho. Segundo Barthem et al. (1997), a proximidade

com 08 centros urbanos pode influenciar a passagem da pesca de subsistência

para pesca comercial. Apesar disso, mesmo com a proximidade da área de estudo

com a cidade de Manaus e Iranduba, foram encontrados poucos pescadores que

se dedicassem comercialmente à pesca. A comercialização de pescado também

surge como alternativa para aqueles que possuem terras restritas, que inviabilizam

ou limitam a produção agropecuária (Garcez, 2000).

A pesca para venda também é desenvolvida na região por pescadores de

outras localidades. Este tipo de pesca já explorou bastante os estoques da

Amazônia Central. O nível de pressão exercido nessa área foi causado pela

proximidade com Manaus, que tornou os estoques da região mais acessíveis às

frotas desta cidade, que efetuavam pescarias para seu abastecimento,

conseguindo assim reduzir os gastos com as campanhas de pesca. As alterações

no estado do estoque foram verificadas por Petrere (1985), que constatou que os

desembarques da pesca comercial desta cidade, referentes à captura
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social que conscientemente assume a responsabilidade pelo manejo sustentável

do estoque de peixe (Batista et ai, 2000).

As intervenções que impedem a entrada de outros usuários nos pesqueiros

têm na territorialidade o seu elemento chave (Hartmann, 1990). Por esse motivo, o

controle do lago se dá pela extensão da posse dos membros da comunidade que

moram nas terras que o contornam (McGrath et ai, 1994a), na tentativa de

garantir a sustentabilidade dos recursos que são sua base de subsistência.

Embora a terra ao redor do lago tenha proprietários individuais o lago é

considerado como área "comum", por essa razão o manejo é coletivo e em geral

envolve todos os moradores da comunidade (McGrath et ai, 1994a). A

reivindicação ao direito de uso exclusivo de uma determinada área pesqueira é

realizada freqüentemente como forma de evitar que ocorra a "tragédia dos

comuns" (Hartmann, 1990). Segundo Hardin (1968) é considerada tragédia dos

comuns o fracasso da administração de um bem comum. De acordo com McGrath

et ai (1994a), a utilização dos conhecimentos, experiências e iniciativas das

comunidades ribeirinhas sobre o estabelecimento de reserva de lago, podem ser

consideradas uma verdadeira alternativa para gerenciamento pesqueiro local, e o

lago pode ser uma unidade de manejo viável para proteção de várias espécies de

peixe economicamente importantes.

As proibições sempre geram conflitos entre usuários. Os conflitos entre

pescadores artesanais e ribeirinhos, em águas interiores da Amazônia, são

geralmente provocados pela invasão de áreas de pesca até então de uso

exclusivo dos ribeirinhos locais e pela exaustão dos estoques pesqueiros de alto

valor econômico e/ou preferidos pelos moradores (Hartmann, 1990).
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De acordo com Isaac (s/d), os principais locais onde ocorrem estes conflitos

são os lagos de várzeas. Nestas áreas, os conflitos ocorrem entre os pescadores

ribeirinhos que moram próximos aos lagos e os outros pescadores que vem de

fora, que desejam pescar em águas consideradas comunitárias, sendo assim

considerados invasores. Porém, os ribeirinhos da Amazônia Central apontam que,

a destruição dos recursos pesqueiros é causada não só pela pesca comercial,

mas também pela limpeza da área de várzea para o estabelecimento de

plantações e pastagens e pela retirada de floresta (Batista et ai., 2000).

Os problemas entre os membros da comunidade e a pescadores comerciais

ocorrem especialmente no período de cheia, quando além da facilidade de entrada

no lago, estes últimos são impelidos a pescar neste ambiente em busca de

estoques alternativos, devido à queda da produtividade e aumento da dificuldade

das pescarias na calha do rio (Ruffíno & Isaac, 2000). O lago, além de ser

considerado o ambiente mais produtivo da região, o que coincide com o

encontrado por Garcez (2000) para a região do Baixo-Solimões, é o ambiente

preferido para a pesca de subsistência local. De acordo com Freitas et aí. (1999),

este é o ambiente mais explorado durante o ano todo nas áreas de várzea da

Amazônia Central. O lago é preferido, sobretudo no período da seca, quando o

número de áreas de pesca é reduzido, e a captura dos peixes é facilitada pela alta

densidade de peixes dentro desse sistema. A pesca nos lagos de várzea tem sido

tradicionalmente praticada pelos pescadores de subsistência, que devido à

fragilidade de suas pequenas embarcações, permanecem neste ambiente o

máximo possível durante o ano (Cerdeira et aí., 2000). De acordo com Garcez
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(2000), a preferência pelo lago também se deve aos pescadores considerar os

peixes deste ambiente mais palatáveis.

A variedade de habitats e espécies em rios de planície alagável se refletem

na diversidade de aparelhos e métodos de pesca (Hoggarth et ai, 1999). A grande

diversidade de estratégias de vida adotadas pelos peixes levou os pescadores

amazônicos a desenvolverem várias técnicas de pesca, adaptadas a captura

desses diferentes tipos de peixe, em diversos habitats e épocas do ano (Barthem

et al., 1997). De acordo com Meschkat (1961), os pescadores da Amazônia têm

grande habilidade para usar esses apetrechos e muito conhecimento sobre o

ambiente de pesca e o comportamento do peixe. Segundo Batista et al. (1998a),

isto demonstra a adaptação do homem à exploração de um ambiente

diversificado. A pesca ribeirinha desenvolvida na região concorda com o padrão

descrito por Hilborn & Walters (1992), na qual os pescadores artesanais usam o

mesmo apetrecho para capturar várias espécies e mais de um apetrecho para a

mesma espécie. Assim como o observado neste trabalho, a captura de espécies

frugívoras, insetivoras e carnívoros por aparelhos de fisga é esperada, já que tais

artes de pesca podem ser iscadas peios ribeirinhos com os itens aiimentares da

preferência destes peixes. Os resuitados verificados para os bagres, os quais

foram capturados por vários apetrechos, mostraram que estes foram observados

fora do ambiente lótico característico dessas espécies e em incidiram fracamente

na freqüência das capturas, o que indica que estas não eram espécies alvo

dessas pescarias.

Assim como o observado por Petrere (1992) para pescarias artesanais de

subsistência, a maihadeira e o caniço estão entre os principais apetrechos
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empregados na captura dos peixes. A preferência por estes dois aparelhos se

reflete no resultado das pescarias, o pacu, por exemplo, é o peixe mais capturado

refletindo esta é uma das conseqüências da preferência por aparelhos de fisga. O

destaque da malhadeira entre os apetrechos é uma situação comum na pesca

efetuada na região Amazônica, sendo em muitas regiões freqüentemente utilizada

ao longo de todo o ano (Garcez, 2000; Batista et ai, 2000). Este aparelho também

é recomendado para locais de pouca correnteza como o lago, onde este é

utilizado para espécies sedentárias, que para aquelas espécies que utilizam o

ambiente de lago durante uma fase de sua vida. As vantagens do uso das

malhadeiras em relação às outras artes de pesca são muitas: permite captura de

várias espécies (Ruffino & Isaac, 2000); são usadas durante todo o ano em

diversos habitats e podem ser empregadas tanto de dia quanto de noite (Smith,

1979). Além disso, é considerado pelos pescadores como o apetrecho mais

produtivo, fato também observado pelos pescadores de subsistência do Lago

Grande de Monte Alegre (Cerdeira et al., 2000). De acordo com Smith (1979),

após colocar a malhadeira os pescadores podem se dedicar à pescaria com

outras artes de pesca, bem como tratar de outros interesses, permitindo desta

maneira, integrar a pesca com outras atividades produtivas (Garcez, 2000). A

popularização deste e de outros apetrechos de linha sintética, como a rede de

cerco, causou a disseminação de que estes apetrechos são "predatórios" (Batista

et aL, 1998a e 2000), o que justifica os moradores da área de estudo citarem a

malhadeira e arrastadeira como sendo uma das causas da diminuição dos

estoques. Esta percepção sobre o efeito da malhadeira já levou a suspensão do

seu uso na Ilha de São Miguel, Estado do Pará, após uma crise na pesca de
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subsistência gerada pela superexpioração dos peixes dos lagos (McGrath et ai,

1994b).

As populações que vivem às margens dos grandes rios Amazônicos,

principalmente do Solimões-Amazonas, consomem mais pescado que outras

regiões do Brasil ou do mundo (Barthem et al., 1997). O aumento no consumo

diário de pescado durante a cheia se deve, provavelmente, a impossibilidade de

desenvolver outras atividades, com conseqüente redução na oferta de outros

itens, e a maior facilidade de acesso às áreas de pesca. O consumo na área de

estudo encontrado é maior do que os já estimados para a cidade de Manaus e

Itacoatiara, 100 e 200g/dia, respectivamente (Shrimpton & Giuiiano, 1979; Smith,

1979; Amoroso, 1981) e um pouco menor do que o encontrado por Batista et al.

(2000), para a planície alagável da Amazônia Central que foi de 540g per capita/

dia.

As espécies utilizadas para o consumo na região são muitas, em geral

migradores da ordem Characiformes. A espécie mais capturada, a curimatã

{Prochilodus nigricans), foi à mesma encontrada na pesca de comunidades

ribeirinhas do Lago Grande de Monte Alegre (Cerdeira et al., 2000). A maior

diversidade da composição íctica dos desembarques para a alimentação dos

ribeirinhos em relação às espécies capturadas para a venda, é provavelmente

pelos primeiros serem menos exigentes na escolha dos peixes consumidos do que

o mercado consumidor (Garcez, 2000). De acordo com Batista et aí., (2000) os

pescadores da Ilha da Paciência preferem vender as espécies preferidas, o que

resulta num baixo número de peixes favoritos para alimentação da família.
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Assim como os Characiformes, os Siluriformes apresentam diversas

espécies destinadas à alimentação. Porém, estas espécies não são tão

apreciadas para o consumo local devido aos tabus alimentares existentes na

região Amazônica (Smith, 1979; Garcez, 2000). O período de safra do peixe liso

coincide com a seca, quando os cardumes fazem suas migrações através dos rios

(Cordeira et a/., 2000). O que nos leva a pensar que a maior freqüência nas

citações de captura de bagres no lago, provavelmente se deve, a preferência da

pesca neste ambiente pelos moradores da comunidade. Esta opção pela pescaria

lacustre durante a seca reforça a idéia de que os bagres não são as espécies alvo

dos pescadores de subsistência, fazendo parte de uma pequena fração das

capturas (Freitas & Batista, 1999). De acordo com Cordeira et al. (2000), os

siluriformes encontram-se neste ambiente apenas durante determinado período da

sua fase de vida.

As espécies de pescado vendidas aos frigoríficos do Município do Iranduba

se constituem especialmente de bagres, que são vendidos para processamento e

exportação. Estes peixes não fazem parte dos preferidos para consumo da região

e por isso sua captura se destina ao mercado externo, o seu uso como alimento

ocorre apenas na ausência de peixes de escama ou quando os tamanhos destes

não atingem o padrão exigido pelos frigoríficos (Batista et al., 2000).

Conforme Batista et al. (2000), 45% dos ribeirinhos da Amazônia Central

utilizavam métodos de conservação para o peixe capturado. Uma fração muito

maior foi encontrada para a área de estudo, provavelmente devido à proximidade

com Manaus e Iranduba, o que torna mais fácil à compra de gelo, sal e

eletrodomésticos utilizados na conservação do pescado. Segundo Batista et al.
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(2000), o gelo é um fator chave na expansão da atividade pesqueira para o povo

ribeirinho.

Pescarias em planícies alagáveis costumam apresentar maior interação

entre ambiente, peixe e pesca, principalmente em face da alta diversidade de

habitats como: campos e florestas periodicamente inundáveis, canais de rio, lagos

temporários e permanentes, que são usados por diferentes tipos de peixes

(Hoggarth et al., 1999). Espécies como o pacu, o tambaqui e a pirapitinga, apesar

de serem espécies consideradas lóticas (Ruffíno e Isaac, 2000), foram mais

capturadas no ambiente lêntico igapó. Como este ambiente é característico do

período da cheia, este padrão de distribuição, provavelmente se deve, a estas

espécies entrarem nesta área durante o período da enchente à procura de frutos e

sementes para sua alimentação (Santos et al., 1991). Durante a seca os

tambaquis adultos deixam os ambientes lênticos e entram nos canal do rio

principal a procura de locais adequados para desovar (Isaac e Ruffino, 2000). O

aumento da captura na cheia é um fato que já foi observado para o tambaqui por

Isaac e Ruffino (2000).

O curimatã, a branquinha e o jaraqui são espécies características de

habitats lóticos (Ruffino e Isaac, 2000), mas que usam a restinga e outros

ambientes da várzea durante a cheia, onde usufruírem da grande disponibilidade

de alimento presente nesta área. Este comportamento leva ao acúmulo de

grandes quantidade de gordura, que servirão como reservas para sustentar o

esforço físico e jejum, que ocorrem durante as migrações dispersivas e

reprodutivas (Isaac et aí., 2000). Espécies detritívoras de fundo que apresentam

comportamento sedentário, como o bodó e o tamoatá, são comuns em lagos de
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várzea, por estes serem ambientes ricos em matéria orgânica semidecomposta

das quais se alimentam (Santos et a/., 1991). Já os detritívoros de meia água

como a branquinha, o curimatã e o jaraqui estão mais relacionados com ambiente

de rio e restinga (Santos et aL, 1991). A utilização do ambiente lêntico pelos

membros da família Cichiidae já foi observada por Ruffino e Isaac (2000), estas

espécies sedentárias, vivendo em lagos e nas zonas marginais dos rios (Ferreira

et al., 1998), assim o como o aruanã e o pirarucu, são encontradas permanentes

em lagos de várzea da Amazônia (Ruffino, 2000), o que justifica a sua maior

freqüência de captura nessas áreas.

De acordo com Garcez (2000), os fatores ambientais influenciam a pesca

de subsistência. A sazonalidade da produção pesqueira em relação ao ciclo

hidrológico, é um processo amplamente reconhecido (Junk et aL, 1989, Ruffino &

Isaac, 1994). Segundo com Merona (1993), o pulso de inundação possibilita o

aproveitamento pelos ribeirinhos dos recursos pesqueiros existentes, através da

variação e/ou alternância no uso dos apetrechos de pesca. A vazante e a

enchente são períodos de migração reprodutiva da várias espécies de peixes, que

levam estes organismos a atravessarem rios e canais (Cox-Fernades & Petry,

1991), causando assim um aumento da captura dessas espécies nesses

ambientes. Segundo estes autores, está ocasião é aproveitada pelos pescadores,

que conhecem os movimentos migratórios destes peixes, para aumentar as

capturas. A maior produtividade encontrada durante o período da seca é devido

também a maior concentração e vulnerabilidade dos peixes (Cerdeira et aL, 2000).

Nesta época os peixes se concentram em poças profundas existentes nos lagos

de várzea, facilitando o emprego da malhadeira (Freitas et aL, 1999). Já na cheia,
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predominam as pescarias com malhadeira, na várzea e no igapó (Batista et ai,

1998b).

A sazonalidade influencia também o esforço de pesca. Contrário ao que foi

observado por Freitas & Batista (1999), durante o período de águas baixas

ocorreu uma menor duração das pescarias tanto em dias por semana pescando,

quanto em horas diárias de pesca. Possivelmente, devido esta época coincidir

como o momento de maior dispêndio trabalho com a agricultura (Freitas & Batista,

1999), o tempo restante para se dedicar à pesca torna-se mais restrito, ao passo

que durante a cheia a ausência das atividades ligadas à agropecuária, causa um

aumento do esforço pesqueiro em função da disponibilidade de tempo e falta de

melhores opções para alimentação. Este padrão de comportamento foi também

observado por Garcez (2000). Mesmo os pescadores comerciais, precisam de

maior dedicação para obtenção do pescado nesta fase do ciclo hidrológico para

compensar a baixa capturabilidade durante este período, que resulta em menor

produtividade para manutenção dos rendimentos (Garcez, 2000).

As variações sazonais, e outras características da pesca em sistemas de

várzea exemplificam a complexidade da atividade pesqueira nessas regiões.

Mostrando que apesar dos níveis de exploração, a várzea ainda é um ambiente

rico em recurso naturais que a população ribeirinha tenta conservar (McGrath,

1994b) e que há necessidade de garantir a sustentabilidade do uso destes

recursos utilizando estratégias de manejo que tenham por base regras

compatíveis com o sistema ecológico, social e econômico.
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CAPITULO III

MODELAGEM ECOLÓGICA E ECONÔMICA DA PESCA DE SUBSISTÊNCIA NAS

ILHAS DA PACIÊNCIA E DO BAIXIO (AMAZÔNIA CENTRAL).

Resumo

Os modelos são considerados um dos melhores métodos de avaliação de impactos

ambientais, devido sua capacidade de fazer predições sobre o sistema modelado.

Assim sendo, este trabalho usa a modelagem de ecossistemas para avaliar a

sustentabilidade da atividade pesqueira para fins de subsistência em uma região da

Amazônia Central. O modelo foi construído usando o software Stella, escolhido

devido a sua ampla aplicação em modelagem de sistemas ecológicos e econômicos.

Os dados para alimentação do modelo foram obtidos através de entrevistas junto

aos moradores da região e pesquisas nos órgãos governamentais. O modelo foi

divido em: sub-modelo demografia e sub-modelo pesca. As variáveis do sub-modelo

demografia envolvem parâmetros relacionados à estrutura populacional da região.

No sub-modelo pesca foram inseridas variáveis ligadas ao setor pesqueiro como: a

CRUE, esforço, estoque pesqueiro, ciclo hidrológico e mortalidade por pesca. O

crescimento populacional da região apresentou comportamento exponencial, que

resultou no declínio dos valores do estoque e da CRUE. O comportamento destas

variáveis indica que provavelmente que após 65 anos este setor não conseguirá ser

uma atividade sustentável. A CRUE e o esforço apresentaram forte influência do

ciclo hidrológico no sistema. O modelo construído refletiu razoavelmente nosso

conhecimento sobre ecossistema, permitindo mostrar as falhas nas coletas de

informação sobre o sistema, analisando a importância relativa de determinados

processos e conexões do sistema.
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Abstract

Models are considered the best methods to use in order to evaluate

environmental impacts due to their capacity to make predictions based on systems

modeled. For this purpose, this research uses the modeling of ecosystems to

evaluate the sustainability of subsistence fishing activity In the central Amazon.

The model was built using Stella software, which was selected due to Its wlde

appilcation in modeling ecological and economic systems. The data used here was

collected through interviews with local inhabitants and research information

obtained by government institutions. The model was divided into a demographic

sub-model and a fishery sub-model. The variables of the demographic sub-model

involve parameters related to the population structure in the region. In the fishery

sub-model, pertinent variables were inserted which included CPUE, fishing effort,

fishery stock, fish mortality, as well as hydrological cycle parameters. The human

population growth of the region showed exponential tendencies in the model which

resulted in diminishing the value of the fishery stock and CPUE. The behavior of

these variables shows that within 65 years, fishing in this region will probably no

longer be a sustainable activity. The CPUE and the fishing effort resuits show

what great influence the hydrological cycle has on the modeled system. The

model reasonably reflects our knowledge about the ecosystem, as well as

demonstrating errors made in the collection of information for the modeled system,

allowing us to analyze the relative importance of this type of appiication and the

links within the system.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, o manejo pesqueiro vem sendo desenvolvido a partir de ações

tradicionais de controle da qualidade e/ou da quantidade de pescado desembarcado,

tendo como base, métodos tradicionais de avaliação dos estoques, como o modelo

de produção excedente (Schaefer, 1954) e o de rendimento por recruta (Beverton &

Holt, 1957). De acordo com Merona & Bittencourt (1988), estes modelos clássicos

não foram desenvolvidos para pescarias fluviais, sendo válidos somente para

estoques monoespecíficos, pouco afetados por flutuações ambientais. Os problemas

da aplicabilidade destes métodos são magnificados na pesca de subsistência

desenvolvida na Amazônia, pela grande dispersão dos desembarques que impede o

uso de estratégias rotineiras de estatística pesqueira e pelas características

multiespecíficas e multiapetrechos desta atividade (Merona & Bittencourt, 1988;

Freitas & Batista, 1999).

O manejo dos estoques de peixes é fundamental nesta região, devido esta

ser fonte da maior parte da proteína animal consumida no Amazonas (Bittencourt,

1991), e formar um setor de economia que emprega um grande número de pessoas.

Dessa forma, devem ser buscadas alternativas para contornar os obstáculos que

dificultam a administração dos recursos pesqueiros.

Dessa forma, as abordagens ecossistêmicas, através de metodologias de

modelagem integrada dos sistemas ecológicos, econômicos e sociais envolvidos,

surge como uma forma de contribuir para a obtenção de parâmetros de

sustentabilidade para o estoque. Segundo Ruth & Hannon (1997), os modelos são

fundamentais para o entendimento de ecossistemas, pois nos permitem representar

e manipular um fenômeno real e então explorar os resultados, fazendo previsões e
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construindo cenários. Sendo, portanto, úteis para estudo do comportamento de

sistemas reais que poderiam ser destruídos pela experimentação ou cuja

manipulação com fins experimentais é impossível ou catastrófica.

De acordo com Constanza & Voinov (2001), os impactos econômicos e

ambientais resultantes de políticas manejo, podem ser previstos através da

modelagem de ecossistemas. Tais modelos possibilitam conhecer de maneira

sistemática as possíveis conseqüências bioeconômicas resultantes de estratégias

para o manejo sustentável dos recursos pesqueiros (Seijo et al., 1997). As previsões

sobre conseqüências e a possibilidade da construção de cenários sobre a

sustentabilidade do sistema modelado, levando em consideração as diversas

variáveis envolvidas no processo, constituem base importante para o manejo

pesqueiro (Stergiou et al., 1997) e podem servir como guias para direcionar

administrações futuras. Assim sendo, este trabalho se propõe a usar a modelagem

de ecossistemas para avaliar a sustentabilidade da atividade pesqueira para fins de

subsistência em uma região da Amazônia Central.
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MÉTODOS

Área de Estudo

O estudo foi feito em uma região da Amazônia Central representada pela ilha

da Paciência e Ilha do Baixio, ambas situadas no Rio Solimões, nas proximidades de

sua confluência com o Rio Negro (Figura 1).

IRANDUBAIlha do

Baixio

r/ Rio

Solimões

ilha da

Paciência

Ia 3-20*00

Figura 1. Imagem e localização geográfica da área de estudo: Ilha da Paciência e

Ilha do Baixio.
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Coleta de dados

Caracterização da Pesca de Subsistência na Amazônia Central.

A pesca de subsistência na Amazônia Central foi caracterizada através de

informações sobre a pesca e sócio-economia, obtidas por meio de entrevistas junto

aos pescadores/moradores das comunidades existentes na área de estudo. As

coletas foram feitas por dois entrevistadores, durante dois períodos, sendo um na

cheia e outro na seca no ano 2002. Foram executadas 81 entrevistas, distribuídas

entre as duas áreas, 54% foram realizadas na Ilha da Paciência e 46% na Ilha do

Baixio. As variáveis coletadas nessas entrevistas foram: número de componentes da

família e das pessoas que pescam da família, freqüência e quantidade do consumo

de pescado, horas e dias pescando por período do ciclo hidrológico. As informações

demográficas sobre estrutura político-social e infra-estruturas foram completadas

através de pesquisas nos órgãos governamentais, onde obtivemos dados sobre

número de óbitos e nascimentos do município, que foram utilizados para calcular a

taxa de mortalidade e de natalidade da região.

RESULTADOS

Construção do Modelo.

Para a elaboração do modelo foi usado o software STELLA (Ruth & Hannon,

1997), pacote desenhado para modelagem de sistemas dinâmicos e balanceados

(Constanza & Voinov, 2001). A construção do modelo foi realizada, definindo-se

dentre as variáveis escolhidas, os fluxos energéticos, as fontes, os pontos de

armazenamento, as perdas (descargas) e as interações entre os produtores e os
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consumidores. As relações funcionais estabelecidas entre as variáveis, tiveram

como base às informações obtidas sobre o sistema.

O modelo construído foi dividido em dois submodelos: o submodelo pesca e o

submodelo demografia. O primeiro compreende os componentes relacionados com

aspectos sócio-economicos e a pesca, e o segundo aos fatores que influenciam a

demografia da região (Figura 2). Os submodelos estão ligados através da parcela do

número de habitantes envolvida com a pesca e pela produção pesqueira que

depende do consumo de pescado por classe etária.

Da/I3GRAFIA

Figura 2. Modelo construído para verificar a sustentabilidade da pesca de
subsistência na Amazônia Central.

Submodelo Demografia - Nesta parte do modelo a população humana da

área de estudo foi dividida em três variáveis de estado que correspondem ao

número de pessoas em cada faixa etária. Sendo duas delas consideradas como

consumidoras de quantidades significativas de pescado. Os dados utilizados neste

submodelo tiveram por base as informações obtidas na área de estudo e os dados

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2002), para

o município de Iranduba (Figura 3).
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Figura 3. Relações entre os componentes do submodelo Demografia.

Parâmetros utilizados e representados no Submodelo Demografia

Classes etárias - Variáveis de estado que consistem no número de

habitantes da área de estudo dividido em três classes de idade, sendo que seus

intervalos de classe foram definidos de acordo com os dados disponibilizados pelo

IBGE (2002). A última classe etária, a qual atribuiu-se a taxa de natalidade, foi

considerada como sendo a partir de dez anos de idade, devido à ausência de dados

do IBGE sobre intervalos mais adequados que fornecessem subsídios aos cálculos

de natalidade e mortalidade para o mesmo.
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A taxa de natalidade é um conversor calculado a partir dos dados fornecidos

sobre nascimento e número de habitantes do município fornecidos pelo IBGE (2002).

A natalidade é o fluxo de entrada para todo o modelo demográfico. Calculado

através da taxa de natalidade que atribui seu valor somente ao número de habitantes

da classe etária de maior idade.

A saída de cada classe etária - é dependente do número de pessoas da

classe etária que a antecede e da mortalidade correspondente.

As mortalidades são fluxos de saídas calculados a partir da quantidade de

habitantes em cada classe etária e das suas respectivas taxas de mortalidade.

As taxas de mortalidade foram estimadas através dos dados sobre número

de habitantes e óbitos fornecidos pelo IBGE (2002) e a quantidade de indivíduos na

área de estudo. Esta taxa foi considerada diferenciada por classe etária.

A população total foi calculada através da somatória das três classes etárias.

Sua determinação foi efetuada no intuito de compará-la com o número de

pescadores.

Equações do Submodelo Demografia:

N= H(3)*TN

Mi= H(i)/TM(i)

TN=(100*N)/H3

H(i)=Hi (t- dt) +(Natalidade-S Mi)*dt.

H(2)=H2 (t - dt) +(S 1 - 8 2 - M2)*dt.

H(3)=H3(t-dt) +(S2-M3)*dt.

H(i)= Número de pessoas em cada classe etária com i=1, 2, 3;
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Onde H(1)=idade 0-4, H(2)= Idade 5 - 9 e H(3)= 10 ou mais anos;

M(i) = Mortalidade em cada classe etária i, onde i=1, 2, 3;

S(i)= Saída de uma classe etária para outra i=1, 2, 3, em função do tempo;

TM (i)= taxa de mortalidade em cada classe etária com i=1, 2, 3;

N= Natalidade;

TN= taxa de natalidade.

Submodelo Pesca - Este modelo envolve a pesca e a sócio-economia da

região. Apresentando como variável de estado principal o estoque de peixes. Nesta

parte do modelo tentamos retratar as inter-relações existentes entre as características

da atividade pesqueira desenvolvida na região e seu reflexo sobre a produção

pesqueira e o estado dos estoques de peixes (Figura 4).

USO PESCA ^ 6

CICLO HIDRÜLÜGICO
Ha 10 mais

O—'Cy
H PESCANDO

ESTOQUE

N PESCADORESESFORÇO

PRODUÇÃO PESQUEIRA

CPUE

Ha 10 mais

MORTALIDADE POR PESCA

Figura 4. Relação entre os componentes do Submodelo Pesca.
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Parâmetros utilizados e representados no Submodelo Pesca:

O Estoque teve seu valor inicial estimado através do modelo de produtividade

de Bayley (1981), que utilizou o tamanho da área produtiva de uma região da

Amazônia para estimar a produção pesqueira potencial de peixes e decápodas de

todos os estoques do local. Neste trabalho, a área considerada produtiva para a

pesca foi calculada através do sistema de Imagens NASDA/MITI (1992-1998),

utilizando a média entre a área inundada na cheia e na seca.

Mortalidade por pesca é um fluxo que simboliza a saída de peixes do

estoque. Este fluxo foi estimado a partir do esforço nominal e do coeficiente de

capturabilidade (q), onde este foi calculado através dos dados de produção pesqueira

e esforço nominal iniciais e estoque (Cushing, 1981).

<1 =

PP
inicial

f MM-Estoque

A produção pesqueira é um parâmetro estimado através do consumo de

pescado pelas duas últimas classes de idade da região, por considerarmos que seja

insignificante a quantidade consumida pela classe etária de zero a quatro anos.

Dessa forma, foi considerado no modelo que toda a produção de pescado é

destinada à subsistência dos ribeirinhos, já que não houve possibilidade de

quantificar a quantidade de pescado comercializado e também pelos moradores

utilizarem este recurso principalmente para o consumo. A unidade de produção

escolhida para essa variável foi de toneladas de pescado.

120



A CPUE (Captura por Unidade de Esforço) - foi um parâmetro utilizado para

verificar o estado do estoque e estimado através da produção pesqueira e do esforço.

Esta foi Inserida em forma de função gráfica de forma linear decrescente. A unidade

escolhida para esta variável é a tonelada por horas de pesca por pescador.

O Esforço pesqueiro é uma variável que foi estimada a partir das horas de

pesca empregada na atividade e do número de pescadores, demonstrando assim a

intensidade da pesca desenvolvida na região. A unidade de esforço escolhida foi:

horas de pesca por pescador.

Horas pescando é um conversor inserido na forma de horas de pesca por

período do pulso de inundação. Por este motivo, este recebe influência direta do

ciclo hidrológico. As horas pescando por período foram inseridas no modelo em

forma de algoritmo.

O número de pescadores na área de estudo vai depender do número de

habitantes da classe da população com 10 anos ou mais. Foi considerado no

modelo que metade dos habitantes nesta classe etária são pescadores. Os valores

destes parâmetros irão variar de acordo com a interação entre os dois modelos,

através do aumento no número de habitantes que levará um aumento no número de

pescadores.

O ciclo hidrológico é uma variável chave do sistema influenciando através

de sua sazonalidade um grande número de parâmetros, direta ou indiretamente
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ligados a ele. Esta variável foi inserida no modelo na forma de seca e cheia, por

meio de uma função trigonométrica.

Tempo: Para avaliar as mudanças na dinâmica do ecossistema e analisar a

sustentabilidade dos recursos com a intensificação da pesca e aumento da

população foi utilizado um intervalo de tempo de O a 65 anos. A unidade de tempo

que foi utilizada na rodagem do modelo para verificar o comportamento das variáveis

frente ao pulso de inundação foi o semestre. Foi considerado o tempo t=0, para o

estado atual da pescaria.

Equações do submcdelo Pesca:

x= x(t - dt) - Mp*dt

dt=0,5 anos;

T{0)=2002

Intervalo = 0-65 anos;

Mp= q*f

CH(t)=coswave (1,1);

Sendo: quando coswave < O seca e coswave > O cheia;

HP= se CH = 1 então 720,36 h/período, senão se CH= -1 então HP= 374,22

horas de pesca por período.

NP= H3/2

PP(t)= H(i)*Cc

CPUE(t)=PP/f

f= HP * NP
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Cc= Consumo per capita

CH (t)= Período do ciclo hidroiógico no tempo t, variando entre cheia (1) e seca

(-1);

x= x(t) Tamanho do estoque de peixe no tempo t;

Mp= mortalidade por pesca

q= coeficiente de capturabilidade

f (t)= esforço pesqueiro sobre o estoque x no momento t;

HP= Horas de pesca por período t;

PP(t)= Produção pesqueira no instante t;

NP (t)= Número de pescadores no instante t;

Desenvolvimento do Modelo

A curva que representa os valores da população total resultante do sub-

modelo demográfico e aquela que representa a parcela dos habitantes que participa

da pesca foram colocadas no mesmo gráfico. Ambas apresentam comportamento

exponencial, sendo que a curva que reapresenta o número de pescadores

apresentou crescimento mais suave do que aquela que se refere ao número de

habitantes da região. Nos anos iniciais ocorreu um maior número de adultos em

relação às outras classes etárias. No mesmo período, a quantidade de pescadores

foi praticamente à metade à população. Porém, nos últimos anos o número de

participantes em relação à população total se mostrou reduzido (Figura 5).
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Figura 6. Gráfico do pulso de inundação obtido através da sua representação pelo

submodelo Pesca.

Usando o período de 65 anos para a construção do cenário, foram

observados declínios nos valores do estoque e da CRUE, com o passar dos anos.

Apesar disso, os níveis de esforço apresentaram-se aparentemente constantes

durante o período testado. Tal constância somente foi quebrada pela influência do

ciclo hidrológico que levou a oscilação do esforço. Esta influência esteve reduzida

durante os primeiros anos de pesca intensificando-se a partir do quarto ano de

pesca (Figura 7).
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Figura 7. Gráfico das relações entre estoque e pesca obtido através do modelo

construído.

Os valores de CPUE passaram a se tornar sensíveis ao decréscimo do

estoque aos 65 anos de pesca, e a partir desta época passou apresentar uma queda

acentuada em seus valores. Passando a não responder ao esforço de pesca

empregado. Durante o início da pesca a relação entre CPUE e o pulso de inundação

foi muito baixa, porém com o passar dos anos sua influência foi aumentando, e ao

chegar ao final do período, a CPUE tornou-se extremamente dependente desta

variável ambiental.
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DISCUSSÃO

Modelos predador-presa são freqüentemente usados em ecologia e tem sido

extensivamente analisados e vaüdados (Ruth & Hannon, 1997). Em processos de

utilização de modeios para manejo pesqueiro o conhecimento da interação predador

presa é fundamental. O modelo aqui construído não deixa de ser um deles, onde

consideramos o pescador como o predador e os peixes como as presas do sistema.

Porém, os sistemas antrópicos são mais complexos e neste processo devemos

considera que predador e presa estão submetidos às interações entre os sistemas

econômico e ecológico.

Pode ser considerado trivial esperar uma relação direta entre o número de

habitantes e o número de pescadores, uma vez que a pesca é a principai fonte de

proteína animal das populações ribeirinhas (Batista et ai, 1998). Entretanto, isso

ainda não está pienamente incorporado na estratégia de desenvolvimento regional e

tem profundas implicações sobre a sustentabilidade dos estoques pesqueiros. O

padrão exponenciai de crescimento populacional se deve a falta de dados que

levassem ao cálculo da capacidade de suporte humano no ambiente estudado.

Determinar parâmetros da capacidade de suporte tais como: relações entre

abundancia de predadores e presas, são muito difíceis de determinar com dados

experimentais ou observacionais (Whippie et ai, 2000). Entretanto os efeitos do

crescimento popuiacional na pesca somente foram verificados 45 anos após o início

da expiosão demográfica, o que demonstra que o estoque ainda possui grande

potencial.
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Os níveis de crescimento demográfico obtidos até os 40 anos de rodagem do

modelo, foram considerados como sendo sustentáveis para os recursos pesqueiros

da região. A duração desta sustentabilidade pode não se estender para as outras

atividades econômicas desenvolvidas na região. Desta forma, o crescimento destas

atividades deve ser monitorado, já que, os impactos da intensificação da

agropecuária e do uso de recursos madeireiros para construção de casas, também

podem causar a diminuição dos estoques pesqueiros.

A redução no número de participantes da pesca em relação à população total

nos últimos anos indica um aumento no número de pessoas em classes etárias

inferiores. Futuras implantações de medidas que reduzam a mortalidade infantil e

que causem um aumento na expectativa de vida da população podem levar a um

aumento considerável na demografia da região. Assim, os efeitos destas medidas

devem ser levados em consideração, caso sejam estabelecidas medidas de manejo.

Em sistemas fluviais com planícies alagáveis adjacentes, o ciclo hidrológico é

considerado a maior força controladora da biota (Junk et ai, 1989), provocando

constantes mudanças nas condições ecológicas deste sistema (Junk, 1980). Sabe-

se que durante a cheia devido ao maior volume de águas os peixes ficam mais

dispersos e há um aumento no número de ambientes (Garcez, 2000), sendo este um

período favorável para os organismos aquáticos; na seca a maior concentração dos

peixes, facilita a sua predação (Junk, 1983). Porém, como muitas das flutuações no

tamanho das populações de peixes são causadas por flutuações imprevisíveis que

são pouco compreendidas e como não foram encontradas informações sobre os

efeitos do pulso de inundação sobre a quantidade de peixes no ambiente, optou-se
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por não fazer ligações entre estoque pesqueiro e ciclo hidrológico, inserindo esta

variável ambiental apenas com parâmetros diretamente ligados ao setor pesqueiro.

A introdução do ciclo hidrológico no modelo foi fundamental na obtenção de

gráficos mais realistas sobre o sistema, principalmente no que diz respeito ao

esforço e a produção pesqueira. A ligação da oscilação do nível do rio e a

produtividade pesqueira é um processo amplamente reconhecido (Junk et ai, 1989,

Ruffino & Isaac, 1994). A maior produtividade é encontrada durante o período da

seca, quando há uma maior concentração e vulnerabilidade dos peixes as artes de

pesca (Cerdeira et ai, 2000). Segundo Merona (1993), o pulso de inundação

também contribui para um melhor aproveitamento dos recursos pesqueiros

existentes, através da variação e/ou alternância no uso dos apetrechos de pesca.

As oscilações do esforço com o ciclo hidrológico são um comportamento

esperado no sistema estudado. O aumento do nível de esforço durante a cheia,

ocorre devido à falta de alternativas econômicas, o que impulsiona alguns

pescadores de subsistência a desenvolverem a pesca comercial nesse período,

quando esta se torna, basicamente, a única fonte de renda do ribeirinho (Fraxe,

2000). Nesta época também é necessário intensificar o esforço para compensar a

baixa capturabilidade de pesca (Garcez, 2000). Como o uso dos recursos depende

das atividades econômicas desenvolvidas de acordo com os ciclos fluviais, talvez

seja interessante, como medida de manejo para a região, desenvolver uma outra

alternativa econômica durante a cheia, para diminuir o esforço neste período.

Estoques pesqueiros são recursos de modelagem complexa devido a sua

grande mobilidade e considerável flutuação de ano para ano (Ruth & Hannon, 1997).

Devido a grande variedade de espécies-alvo envolvidas na atividade pesqueira
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regional, este trabalho optou por considerar o estoque e produção pesqueira como

um todo. Este foi estimado através do método de Bayley (1981), que já foi aplicado

anteriormente para outras regiões da Amazônia Central com grande

heterogeneidade espacial. A utilização deste método levou a uma sobrestimação do

estoque de peixes tanto pela consideração dos decápodas como peixes, como pela

consideração de espécies não utilizadas para o consumo humano. De acordo com

Whippie et al. (2000), os modelos de multiespécies apresentam falhas por

considerarem que as interações entre as espécies são negligenciáveis.

A CPUE é um índice relativo da abundancia da biomassa da população no

tempo (Seijo et al., 1997). A avaliação deste parâmetro no modelo indica que

provavelmente depois de 65 anos o estoque não conseguirá mais sustentar a CPUE,

que passa a não responder ao esforço empregado apesar deste permanecer

constante. Durante o período de estabilidade da CPUE, provavelmente há

substituições das espécies alvo das pescarias por outras à medida que há redução

na produtividade das primeiras. O impacto observado no estoque possivelmente é

gerado tanto por fatores diretamente ligados ao esforço, quanto pela quebra nas

interações entre espécies, citando como exemplo a intervenção em elos tráficos

entre espécies intensamente exploradas e aquelas pouco usadas na pesca. O

padrão de comportamento observado para CPUE em resposta ao estado do estoque

era esperado já que são variáveis extremamente dependentes, assim como o efeito

do ciclo hidrològico nessa mesma variável. O padrão de maior oscilação das

capturas depois de determinado grau de declínio da atividade pesqueira indicado

neste trabalho, já foi anteriormente relatado por Cushing (1981). Provavelmente,
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para os recursos pesqueiros da região os níveis populacionais e conseqüentemente

o número de pescadores após este ano estão acima dos sustentáveis.

O modelo construído refletiu razoavelmente nosso conhecimento sobre

ecossistema, reagindo conforme o esperado. As simplificações sobre o sistema

utilizadas neste trabalho são processos comuns no processo de modelagem de

ambientes complexos. De acordo com Béné et aí. (2001), as introduções de vários

graus de simplificações são freqüentemente necessárias na modelagem ecológica,

para reduzir a complexidade das análises. Mas a validade de um modelo não é

verificada pela suas simplificações, mas sim pela sua capacidade de reproduzir

dados já coletados e pelos mecanismos através dos quais o modelo reflete o

comportamento dos sistemas originais (Gomes & Varriaie, 2001; Jorgensen, 1997).

Assim como o mencionado por Constanza & Voinov (2001), o modelo permitiu

mostrar as falhas nas coletas de informação sobre o sistema e analisou a

importância relativa de determinados processos e conexões do sistema, como ciclo

hidrológico e intensificação da pesca. Porém, apesar destes tipos de modelos

dinâmicos possuírem altos níveis de generalidade e realismo, os mesmos

apresentam pouco ou moderado valor de precisão (Whippie et ai., 2000). Portanto

este modelo é apenas o ponto de partida para propor os pontos que devem ser

discutidos e investigados, ajudando na compressão do sistema e suas interações.
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