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SINOPSE

Nesta tese foi analisada a situação atual da pesca no Pantanal de Mato Grosso
do Sul, incluindo a atividade dos pescadores profissionais artesanais e a dos
pescadores esportivos. Compararam-se as características atuais da pesca e de
períodos anteriores, procurando-se relacioná-las com as alterações naturais do
ecossistema, qualidade ambiental, política e legislação pesqueira. Há um
indicativo geral de que os recursos pesqueiros encontram-se relativamente
pouco explorados, o que foi corroborado pela relação da captura versus
esforço para a pesca total e para as principais espécies, com exceção do pacu
Piaractus mesopotamicus. Verificou-se que a produção da pesca profissional e
esportiva pode ser explicada, além do esforço, pela altura do rio, temperatura e
mês ou período hidrológico, e suas interações. Nesta tese procurou-se
valorizar o bem estar do homem e a necessidade de se planejar o
desenvolvimento integrado pa região para a efetiva conservação dos recursos
pesqueiros do Pantanal.

Palavras-chaves: pesca, pesca comercial, pesca esportiva, avaliação de
pstoques. Pantanal, Mato Grosso do Sul
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molas propulsoras para o amadurecimento de nossa
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da pesca variou em função da amplitude das cheias, com um tempo de reação

^  de cerca de 2 anos. Há um indicativo geral de que os recursos pesqueiros

'  encontram-se relativamente pouco explorados, o que foi corroborado pela

^  relação da captura versus esforço para a pesca total e para as principais
X  espécies, sendo que, apenas os estoques de pacu Piaractus mesopotamicus e,

^  provavelmente, de jaú Paulicea luetkeni apresentaram indicativo de

'  sobrepesca. Utilizando modelos de produção excedente, estimou-se Ymsy para

^  o pacu entre 430 e 562 t e fMsv entre 150.000 e 91.000 pescador-dia, o que já
foi ultrapassado. Utilizando-se modelos empíricos de captura verificou-se que a

3  produção da pesca profissional e esportiva pode ser explicada, além do

1  esforço, pela altura do rio, temperatura e mês ou período hidrológico, e suas

interações. Nesta tese, procurou-se valorizar o bem estar do homem e a efetiva

conservação dos recursos pesqueiros do Pantanal, recomendando-se (a) a

gestão participativa da pesca, em substituição às formas impositivas e

excludentes adotadas até então, (b) adaptação do manejo às variações

naturais do ambiente e (c) a necessidade de se planejar o desenvolvimento

integrado de toda a Bacia do Alto Paraguai.
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ABSTRACT

à

THE FISHING IN PANTANAL OF MATO GROSSO DO SUL, BRAZIL:

DESCRIPTION, EXPLOITATION LEVEL AND MANAGEMENT

(1994-1999)

The aím of this thesís ís to show and analyse the present situation of fishíng in

Pantanal of Mato Grosso do Sul íncludíng the activity of the local professíonal

fishermen and sport fishermen. This study was over ali based on information

collected by the Fisheries Control System of Mato Grosso do Sul -

SOPESCA/MS In ali the upper Paraguai RIver Basin - BAP from 1994 to 1999.

It was compared the present characteristics of fishíng wlth characteristics from

previous perlods and It was tríed to relate them to the ecosystem natural

alteratíon, envíronmental quallty, polltícal and fishing legislation. The fishíng was

radically changed from 1980. It occurred the retraction of the professíonal

fishíng which lost Its fishíng power and polítical support due to prohibitíon of the

use of nets and castnets, it ís allowed just the use of hook. Moreover, the fishíng

tourístic sector expanded and structured Itself to meet the needs of the crescent

number of sport fishermen that amounted almost to 59,000 In 1999. The total

annual average landing In the perlod was of 1,415 ton., concentrated on the

biggest species, % of the production (330 ton.) was caught by professíonal

fishermen and % (1086 ton.) by sport fishermen. On average about 73% of the

catch occurred In Paraguai and Miranda rivers. The Intense sllting up In TaquarI

rlver due to Inadequate practices of use and occupancy of the basin's soll

reduced Its average fishing production from 485 ton./year (1979 -1983) to 72

ton./year (1994 -1999). Nowadays, about 2,900 professíonal fishermen are In

activitles wlth a median annual yleld of 75 kg/fishermen/trip. The sector

presented two peaks of annual production In the studied perlod, one of them In

March and the other from August. More than 70% of this production was

designed for the commerce of Mato Grosso do Sul state. The sport fishing catch

foilowed the monthly number of fishermen that Increased from the beginning to

the end of the year characterizing the perlods of low (February - June) and high
season (July - October). However, the CPUE of these fishermen decreases in

reason of the Increase of thelr own number. The sport fishermen come

XIV
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^  especíally by road and from São Paulo state. They fished during 5 days and

caught in median 21kg/fishermen/trip. The professional fishermen presented

hígher CRUE than the sport fishermen, in a proportion of 2.89 between their

catchabilities, (q). The total fishing CRUE varied in reason of the extent of the

floods, with a time of reaction of about 2 years. There is a general indicative that

>  the fishíng resources are relatively under exploited, that was corroborated by

the catch effort relation to the total fishing and maín species, but the stocks of

^  pacu Piaractus mesopotamicus and, probably, jaú Paulicea luetkeni presented
^  indicative of over exploitation. Usíng surplus productíon models estimated Ymsy

^  for the pacu between 430 and 562 ton. and fwsv between 150,000 and 91,000

fishermen/day that was aiready overcome. Usíng catch empirical models

verified that the professional and sport fishing productíon can be explained

beyond the effort, by the water levei, temperature, hydrologic period or month,

and their interactions. In this thesis, ít was tried to valorize the locais and the

effective conservation of the fishing resources of Pantanal, recommending (a)

substitutíng the authohtarían way adopted so far for the fishing participative

management, (b) adaptative management to the environmental natural

variations and (c) the need of planning the integrated development of the whole

upper Paraguai River Basin.
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O  INTRODUÇÃO

3

^  Esta tese apresenta e analisa a situação atual da pesca no Pantanal de
^  Mato Grosso do Sul, incluindo a atividade dos pescadores profissionais,
3  realizada de maneira artesanal, e a dos pescadores esportivos ou amadores,

3  que chegam, em sua maioria, de outras regiões do país, como clientes do forte

setor turístico pesqueiro da região. O trabalho baseou-se sobretudo nas

^  informações coletadas ao longo de 6 anos pelo Sistema de Controle da Pesca
de Mato Grosso do Sul - SCPESCA/MS, em toda a Bacia do Alto Paraguai -

3  BAP, no período de 1994 a 1999. Os objetivos principais são os seguintes:

O Capítulo 1 descreve quantitativamente as capturas e as atividades da

pesca profissional e esportiva realizadas nesse período, suas alterações ao

longo do ano em função das variações sazonais do ambiente, procurando-se,

ainda, identificar as principais tendências da atividade.

O Capítulo 2 relaciona a captura anual das principais espécies

exploradas ao esforço empreendido, a fim de avaliar o nível de exploração dos

estoques e propor aconselhamentos sobre o manejo. Foram utilizados também

3  modelos empíricos, relacionando a produção mensal das categorias

profissional e esportiva ao esforço de pesca e às variáveis ambientais.
A

Compararam-se, em ambos os capítulos, as características e a
A

^  produção da pesca atual e em períodos anteriores, procurando-se relacioná-las

>  com alterações naturais do ecossistema, qualidade ambiental, política e

legislação pesqueira. No decorrer deste estudo, muitas vezes, as análises de

aspectos técnicos e biológicos da pesca avizinharam-se das questões de

administração e política pesqueira que as originaram, as quais foram, então,

devidamente consideradas.

Este estudo baseou-se no princípio de que os recursos pesqueiros são

um componente fundamental do ecossistema e um bem comum que deve ser

compartilhado pelos diferentes segmentos da sociedade, cuja vitalidade

depende, não somente das decisões do manejo, mas também da qualidade

ambiental. Desse modo, o manejo da pesca no Pantanal foi abordado

considerando-se a valorização do bem estar do homem e a efetiva

conservação dos recursos pesqueiros da região. As propostas de manejo aqui

apresentadas foram conduzidas sob a ótica da gestão participativa da pesca

1
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<9 em substituição às formas impositivas e excludentes adotadas até então,

^  considerando-se a necessidade de adaptar o manejo às variações naturais do

^  ambiente e de planejar o desenvolvimento integrado de toda a Bacia do Alto
Paraguai.

■3

3

3

AREA DE ESTUDO

3
A Bacia do Alto Paraguai

A área de abrangência total da Bacia do Alto Paraguai - BAP eqüivale a
496.000 km^, ocupando o centro da América do Sul, em territórios do Brasil,

^  Paraguai e Bolívia e compreendida entre os paralelos 14® e 22® 8 e os
3  meridianos 53® e 61® W (Carvalho 1986), conforme Figura 1. Em território

Brasileiro, a BAP ocupa 361.666 km^, inteiramente compreendida nos estados
de Mato Grosso, ao norte (149.341 km^) e Mato Grosso do Sul, ao sul (202.325
km^), conforme Figura 2 (PCBAP 1997).

/

O relevo da BAP é marcado por contrastes entre as terras baixas,

^  periodicamente inundáveis da planície do Pantanal, ao centro, que oscilam
entre 85 e 150 m de altitude, e as terras altas não inundáveis do entorno,
formadas por planaltos, serras e depressões que variam de 250 a 1200 m de
altitude. O Pantanal ocupa uma área de 138.183 km^ tendo o rio Paraguai
como a espinha dorsal do sistema de drenagem. O rio Paraguai corre no
sentido norte-sul, recebendo água dos rios Jaurú, Cabaçal e Sepotuba pela
margem direita e rios Cuiabá (com seus afluentes São Lourenço e Piquirí),
Taquari, Miranda (com seu afluente Aquidauana) e Apa pela margem
esquerda, sendo que esse último delimita a BAP ao sul, estabelecendo a
fronteira Brasil-Paraguai. Nesse trecho, ao deixar a BAP, o rio apresenta uma
vazão média de 1.430 m^ /s, indo juntar-se ao rio Paraná somente depois de
cruzar todo o Paraguai, logo acima da cidade de Corrientes, na Argentina
(Brasil 1982, Carvalho 1986, PCBAP 1997).

O Pantanal é uma região relativamente plana, apresentando gradientes
topográficos fracos da ordem de 30 a 50 cm /km no sentido leste-oeste, e
gradientes ainda menores da ordem de 3 a 15 cm /km no sentido norte-sul



O  (Brasil 1982), resultando num escoamento lateral mais rápido no sentido leste-

oeste, o que provoca o barramento do escoamento do rio Paraguai e,

^  consequentemente, o alagamento da planície (Carvalho 1986).
^  A região do Pantanal abriga flora e fauna diversificadas, num total de

'3 1.863 espécies de plantas superiores, 122 de mamíferos, 93 de répteis, 264 de

peixes e 656 de aves, como sintetizou Da Silva (2000) a partir de vários

Autores. Essa comunidade se combina num sistema hidrológico complexo,

formado por subsistemas aquáticos variados como rios, corixos (cursos fluviais

estacionais), vazantes, lagoas de diversos tipos, brejos e outros (Mourão

1989).

A Bacia do Alto Paraguai, juntamente com o Grande Chaco e a Planície

Platina ao sul, são ladeados por planaltos no leste, em território brasileiro, e

pela Cordilheira dos Andes a oeste, formando um imenso corredor que induz

as trocas climáticas no sentido norte-sul do continente. Essa configuração é

fundamental para se compreender o sistema climático regional que, associado

à topografia e á situação continental em plena faixa tropical, determina o

caráter megatérmico do Pantanal (Tarifa 1986). A temperatura média anual na

BAP varia de 22 ®C a 25 ®C, sendo bem nítida a influência do relevo, com

valores mais altos na planície. Ao longo do ano, observa-se que o mês mais

quente é outubro e o mais frio é julho, sendo que a temperatura máxima média

anual varia de 29 ®C a 32 ®C e a temperatura mínima média anual oscila entre

^  17 oC e 20 ®C. A precipitação média anual na BAP varia de 800 a 1.600 mm,

diminuindo à medida que se caminha do norte para o sul e de leste para oeste

(Campeio etal. 1997).

A população da BAP em Mato Grosso do Sul, recenseada em 1991

atingia o total de 448.458 habitantes, numa densidade de apenas 2,2

habitantes /km^ e, em 1994, o IBGE estimou a população em 465.432, com

uma taxa anual de crescimento equivalente a 1,25% (PCBAP 1997).

O sistema produtivo do Pantanal é pautado pela exploração da

agropecuária e dos recursos naturais, sendo a pecuária bovina de corte a

principal atividade econômica da planície, ocorrendo ainda mineração, turismo

e exploração da flora e da fauna pela pesca (Vila da Silva 1995).
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o  o Contexto da pesca no Pantanal de Mato Grosso do Sul

^  Atualmente, cerca de 6.331 pescadores profissionais atuam em todo o
X  Pantanal, sendo: 2.867 pescadores no Pantanal de Mato Grosso do Sul, sem
3  considerar o segmento de pescadores de iscas, como foi registrado durante o

^  cadastro realizado em 2000 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente/MS

(Albuquerque 2001); e 3.464 pescadores profissionais no Pantanal de Mato

Grosso, filiados à Federação de Pescadores Profissionais de Mato Grosso até

3  outubro de 1999 (Lúcia Mateus - UFMT, com. pes.). No ano de 1999 foram

^  registrados quase 59.000 pescadores esportivos no Pantanal de Mato Grosso

do Sul, estimando-se que cerca de % desse número atuou no Pantanal de

Mato Grosso, perfazendo um total de, aproximadamente, 74.000 pescadores
y

esportivos em toda a região.

3  A pesca em Mato Grosso do Sul, atualmente, é regida pela Lei n® 1.826

de 12 de janeiro de 1998, publicada no Diário Oficial n® 4.690 de 13/01/1998,

cujo Caput informa: "Dispõe sobre a exploração de recursos pesqueiros e

estabelece medidas de proteção e controle da ictiofauna e dá outras

>  providências". Um aspecto interessante dessa Lei é o fato dela delegar para

outros dispositivos normativos, hierarquicamente inferiores (Decretos e

Resoluções), a regulamentação de medidas de ordenamento tais como: locais

e períodos de pesca, quantidades ou cotas de captura, tamanhos mínimos de

captura, aparelhos e métodos de captura. Isso confere agilidade para o

Administrador da Pesca que, no caso de Mato Grosso do Sul, corresponde ao

Secretário de Meio Ambiente, acelerando o processo de tomada de decisão. A

seguir, foi transcrito o Artigo 7® dessa lei, que reconhece 4 usuários da pesca

no Estado, incluindo a pesca científica:

Art. 7® São as seguintes categorias de pesca:

I - comercial, a exercida com finalidade comercial, por pescador
profissional autorizado pelo órgão estadual competente;

II - desportiva, a exercida com finalidade desportiva, por pescador
amador autorizado pelo órgão estadual competente;
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O  III - de pesquisa científica, a exercida com finalidade de pesquisa
(1 científica por pescador especial ou pescador profissional contratado, autorizado
0  pelo órgão estadual competente;

^  IV - de subsistência, a exercida com finalidade de subsistência, por
O  pescador artesanal que, desembarcado ou em barco a remo, utilize
r) exclusivamente petrechos do tipo caniço simples, linha de mão e anzol.
r\

Nesta tese a pesca comercial foi denominada como pesca profissional,

pois a pesca é o meio pelo qual o pescador provém o seu sustento e de seus

^  familiares, portanto, a sua profissão. Nesse sentido eles se diferenciam dos

pescadores desportivos ou amadores, aqui denominados pescadores

esportivos, que praticam a pesca com a finalidade única de lazer, e não

comercializam o seu pescado. A pesca profissional, no entanto, tem um caráter

^  artesanal no Pantanal, entendendo como artesanal um sistema no qual as

/

relações de produção estão baseadas na existência de um pescador

independente, proprietário dos meios de produção, os aparelhos de pesca e

embarcações, e proprietário do produto de seu trabalho, o pescado, como

^  define Dei Barco (2000).

De acordo com Catella et ai. (1997), com o aumento de demanda por

iscas pela pesca esportiva, surgiu uma nova modalidade de pescador

profissional, o pescador de iscas, que efetua a captura e o comércio de

espécies utilizadas como iscas vivas (principalmente tuviras - Gymnotus sp.).

Essa atividade foi reconhecida e está sendo regulamentada em Mato Grosso

do Sul (mas foi proibida no Mato Grosso), sendo que esses pescadores têm um

assento no Conselho Estadual de Pesca de Mato Grosso do Sul -

CONPESCA/MS, cujos atributos serão discutidos posteriormente. Um aspecto

peculiar dos pescadores de iscas é o fato de que, mesmo sendo pescadores
profissionais, eles, certamente, alinhar-se-ão com o setor turístico pesqueiro,

seu cliente por excelência, nos debates travados no CONPESCA/MS. Vale

informar que a atividade dos pescadores de iscas não foi objeto de estudo

desta tese.

Os pescadores profissionais encontram-se organizados em colônias de

pesca, que estão filiadas á Federação de Pescadores. Segundo Catella et ai
(1997) até 1995 operavam 5 colônias e uma Associação de Pescadores no
Estado:



<r| - Colônia de Pesca Z-01, Corumbá;

-  Colônia de Pesca Z-02, Coxim;

-  Colônia de Pesca Z-04, Anastácio;

-  Colônia de Pesca Z-05, Miranda;

-  Colônia de Pesca Z-06, Porto Murtihho.

A Cooperativa de Pesca de Corumbá - COOPECOR foi fundada em

10/04/1981, encerrando suas atividades nos anos de 1998/99. Catella et al.

(1997) fazem uma descrição sucinta dessas atividades, que será aqui

retomada a título de estudo de caso, para exemplificar uma forma do pescador

^  profissional trabalhar no Pantanal:

^  A Cooperativa fornece o barco de apoio aos pescadores, que os leva até
os locais de pesca (geralmente o percurso é de 1 a 3 dias), onde ficam

^  acampados normalmente de 7 a 15 dias. Fornece, ainda, o gelo para a

^  conservação do pescado, mantimentos para o pescador e para sua família no

município.

Nos acampamentos, ficam de dois a oito pescadores, que se organizam

em grupos menores e dividem a tarefa de cozinhar. Cada pescador é

>  responsável por seu próprio equipamento de pesca, podendo pescar em dupla

ou sozinho. Decidem a melhor hora conforme a espécie que desejam. Os

peixes capturados são eviscerados, lavados e depositados em uma caixa

isotérmica comunitária, conservados em gelo moldo. Cada pescador tem sua

própria marca para Identificar seus peixes.

O barco de apoio retorna ao acampamento para reabastecer o gelo,

levar mantimentos, buscar aqueles que voltam para a cidade e recolher o

pescado. O "patrão de pesca", comandante do barco, pesa os peixes por

espécie, à vista do pescador. Entrega uma cópia do documento "Vale de Peixe

e Mercadoria" para o pescador, onde registra a quantidade em kg por espécie e

os mantimentos fornecidos.

Chegando à Sede da Cooperativa, o pescado é novamente pesado e

emitida a "Nota de Romaneio". Esse documento controla a entrada de pescado,

registrando a quantidade de peixes capturados por espécie, por cooperado no

período. O peixe é armazenado na câmara fria da Cooperativa e fica a espera

do consumidor. O controle de gastos e valor do pescado é contabilizado em

8
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Cf fichas, obtendo-se o saldo a receber ou débito a pagar no final de cada mês.

^  Ocorrem muitos casos de saldo negativo e vales retirados durante o mês.

De acordo com Garms (1997), a partir de meados da década de 1970, o

Pantanal vem assumindo importância como um espaço organizado e

f  consumido para o lazer através da atividade turística, cuja principal mercadoria
^  é o conjunto da natureza, expresso pela fauna, flora, hidrografia e

geomorfologia da região. A evolução do turismo no Pantanal foi o resultado de
necessidades econômicas locais e da demanda externa dos habitantes de

^  centros urbanos e industriais, procurando recuperar o equilíbrio psicofisico no
contato com ambientes naturais durante seu tempo de lazer (Garms ef at

1997, Ruchmann 2001).

Garms (1997) apresentam um histórico sobre o desenvolvimento do

turismo no Pantanal de Mato Grosso do Sul, cujos principais eventos foram

^  resumidos a seguir. O primeiro hotel-pesqueiro de Corumbá foi instalado no

^  distrito de Albuquerque em 1972 e, através das relações do proprietário desse

estabelecimento com a imprensa, a região começou a ser divulgada para o

turismo de pesca esportiva por meio de reportagens em 1974 e 1975. Surgiram

em 1977 as primeiras empresas locais de turismo e o primeiro programa para a

região: "Safari à Brasileira: pesca esportiva e caça fotográfica no pantanal". O
bicentenário de Corumbá em 1978 foi um evento fundamental para a

divulgação da região e de suas potencialidades turísticas. Ao longo da década

de 1980, cresceu a infra-estrutura turística de Corumbá e do Pantanal sul-
matogrossense atraindo mais investimentos, e o setor hoteleiro ampliou-se com

novos e diferentes tipos de estabelecimentos, tais como hotel-fazenda, hotel-

pesqueiro 0 barco-hotel. A rodovia BR-262 conectou a capital Campo Grande a
Corumbá em 1981 e foi asfaltada em 1986, proporcionando melhor acesso e

intensificando o desenvolvimento do turismo pesqueiro (Garms 1997, Mariani e

Gonçalves 2001). Garms (1997) descrevem que, em 1986, com o Plano
Cruzado, o turismo interno cresceu em torno de 25% no país e o Pantanal foi

invadido por turistas. Porém, mesmo com o aumento da infra-estrutura turística,

esta ficou aquém da demanda, originando um surto de improvisações até
meados de 1987, arrefecendo com a queda do poder aquisitivo na espiral
inflacionária em 1988. Em 1989, com o lançamento e o sucesso da novela

"Pantanal" na televisão, ocorreu uma nova onda de procura pela região, porém.

,7^
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(% continuam os Autores, com o confisco da poupança em nível nacional no início

'3 de 1990, ocorreu um novo retraimento do setor, o qual perdurou até 1992.

Segundo Garms (1997), o turismo passou a se diversificar e a oferecer

novas opções à medida que foi se implantando na BAP, sendo que,

atualmente, em Mato Grosso do Sul, o setor turístico pesqueiro conta com

3  vários tipos de empreendimentos adaptados aos objetivos de viagem da

^  clientela, incluindo; hotel-pesqueiro, pesqueiro, camping, acampamento, rancho

^  de pesca, barco-hotel e barco de passeio. Os Autores reconhecem os barcos-
^  hotéis como uma inovação, sendo uma forma de alojamento dotado de

^  dimensões e equipamentos que permitem a conjugação da hospedagem

(geralmente entre 8 e 20 hóspedes) com a prática do lazer de pesca e dos

passeios fluviais, apresentando diferentes padrões de conforto e atendimento.

Encontra-se, a seguir, uma descrição das séries históricas de dados e

n  informações disponíveis sobre a pesca no Pantanal de Mato Grosso do Sul,

^  que foram utilizadas como referência para as informações produzidas neste

estudo.

>

"V

Séries históricas de informações pesqueiras

Aguirre (1945) descreve a pesca no Pantanal de Mato Grosso num

período bem anterior á divisão do Estado, abordando aspectos mais pitorescos

da pesca, numa época anterior ao uso de redes, quando o anzol era o principal

aparelho de captura. O Autor descreve, por exemplo, que nos lugares com

poucos recursos, o anzol era rusticamente confeccionado com arame. Essa

prática continua em voga nos dias de hoje, porém, absolutamente, os anzóis

atuais, feitos de mola de colchão poderiam receber o adjetivo "rústicos". São

peças confeccionadas manualmente, diferenciadas em tamanho e formato para
capturar as diferentes espécies, finamente acabadas, incluindo até mesmo a

"farpa" em seu projeto.

De acordo com Welcomme (1990), geralmente, os dados disponíveis

para as análises das pescarias de águas interiores são muito pobres em
qualidade e quantidade, estão sujeitos a uma grande variedade de métodos de
coleta, e freqüentemente são incompletos e limitados a curtos períodos de

10
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(T^ tempo Infelizmente, essas observações se encaixam para a maior parte das

3  séries históricas de dados disponíveis sobre a pesca no Pantanal.

Catella et ai (1997) citam que dados sobre a produção pesqueira

^  profissional do antigo Estado de Mato Grosso, anterior à sua divisão (1979) em
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, encontram-se no "Anuárío Estatístico do

Brasil", publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a

partir da década de 1930. Entretanto, os dados foram apresentados para a

produção total, sem discriminar a origem do pescado proveniente das bacias

do Paraguai, Paraná, Araguaia e Amazônica. De 1980 a 1989 (excetuando-se

o ano de 1985) o IBGE publicou anualmente a "Estatística da Pesca", com

maior refinamento das informações e distinguindo a produção dos estados de

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nessas publicações constam apenas os

dados de captura da pesca profissional discriminados por grupo de espécies

para a pesca empresarial, pesca artesanal colonizada e não colonizada, e

também sem distinguir o pescado por bacia hidrográfica. A partir desses dados

do IBGE, Catella et al. (1997) estimaram o desembarque pesqueiro oriundo da

Bacia do Alto Paraguai para ambos os estados, deduzindo do total de pescado

anual a quantidade relativa àquelas espécies que, sabidamente, não ocorrem

na região. De acordo com Francisca Albuquerque (FEMAP/MS, com. pes.), em

Mato Grosso do Sul, a pesca empresarial incluiu três frigoríficos, que atuaram

na década de 1980 e encerraram suas atividades no início dos anos 90;

Frigorífico La pesca, sediado em Ladário, foi embargado por ação judicial em

1991 e encerrou suas atividades por volta de 1994; Frigorífico Línares, sediado

em Campo Grande, atuou entre agosto de 1984 e janeiro de 1992; e Frigorífico

Tavares, sediado em Três Lagoas, próximo ao rio Paraná, mas comercializava

pescado do Pantanal.

Entre 1979 e 1983 foram realizados os primeiros estudos sobre a pesca

no Pantanal no recém criado Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de

gerar subsídios para nortear a política de pesca, obtendo uma ótima série de

dados compilados por Silva (1986). Os trabalhos foram conduzidos pelo

Engenheiro de Pesca Miguel Vieira da Silva, na época funcionário do antigo

Instituto de Preservação e Controle Ambiental de Mato Grosso do Sul (INAMB)

que, posteriormente, deu origem à Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Além de descrever quantitativamente e qualitativamente a pesca, esse estudo

Q
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foi pioneiro na tentativa de avaliar os estoques pesqueiros da região, mas,

^  infelizmente, o projeto foi interrompido em 1983/84, em função de mudanças na
política estadual de pesca. Ainda assim. Silva (1986) apresenta um perfil

detalhado da pesca naquele período, que constitui uma referência importante

'% para comparação com a situação atual descrita neste estudo,

í  Silva (1986) descreve que em 1979 foram criadas cotas anuais de

captura de pescado para a pesca profissional considerando seis regiões

^  produtoras das principais bacias hidrográficas do Pantanal: Corumbá e Porto
^  Murtinho, no rio Paraguai; Coxim, na bacia do rio Taquari; Miranda, Ponte do

^  km 21 e Aquidauana, na bacia do rio Miranda. Nessa época, os pescadores

profissionais utilizavam "rede-de-lance" (nome local para rede de deriva) e

tarrafa, o número de pescadores esportivos era muito menor do que o atual e

^  seu pescado não era computado. Foram instituídas as "Guias de Trânsito de

Pescado" para o controle da produção das diferentes regiões, contabilizando-

^  se a captura das seguintes espécies: pintado Pseudoplatystoma corruscans e

cachara P. fasciatum (que foram reunidos sob o nome de pintado), dourado

Salminus maxitiosus, pacu Piaractus mesopotamicus, jaú Paulicea luetkeni,

curimbatá Pmchilodus lineatus e as demais espécies foram reunidas em

"outras espécies". O Autor relata que naquela ocasião foi realizada fiscalização

intensiva e levantamento de informações detalhadas sobre o setor pesqueiro,

efetuando-se o registro dos comerciantes e transportadores de pescado,

colônias de pesca, pescadores e embarcações. Silva (1986) apresenta os

dados de captura por espécie, tabelados por região produtora e por mês para o

período de 1979 a 1983, compilados a partir das Guias de Trânsito de

Pescado. Posteriormente, a pesquisadora da Embrapa Pantanal, Emiko

Kawakami de Resende compilou os dados de produção total por espécie das

guias de trânsito de pescado emitidas em 1984, que foram gentilmente cedidos

e reunidos, neste estudo, aos dados de Silva (1986).

Catella et ai (1996) relatam que, no finai da década de 1980, foram

instituídas pela Secretaria de Meio Ambiente - SEMA/MS (atual SEMACT/MS)

a "Guia de Controle de Pescado", para o registro de informações da pesca

profissional, e a "Guia de Vistoria e Lacre", para o registro da pesca esportiva.

Na ocasião, a SEMA/MS celebrou um convênio com a Polícia Florestal/MS

(atual Polícia Ambiental/MS), a qual passou a ser responsável pela fiscalização

12
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da pesca e preenchimento das guias, mas não houve um trabalho efetivo de

^  recolhimento dessas guias e análise dos dados pesqueiros.

A fim de reverter esse quadro, em 1994 foi implantado o Sistema de

Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul - SCPESCA/MS, como já foi

%  mencionado anteriormente, viabilizado pela parceria da Secretaria de Meio

Ambiente (atual SEMACT/MS), como o principal órgão gestor da pesca no

Estado, com a Polícia Ambiental/MS e a Embrapa Pantanal. Assim, espera-se

que essa parceria entre instituições de caráter e áreas de atuação distintas seja

a chave para a manutenção do SCPESCA/MS, a fim de garantir a sua

^  continuidade, resistindo às flutuações dos humores da política local.

^  Nesse mesmo ano de 1994, o SCPESCA/MS foi apresentado ao então

Secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e sua equipe

^  executiva da Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEM/VMT, para que um

n  sistema semelhante também fosse implantado naquele Estado, a fim de se

^  obter dados sobre o desembarque em toda a Bacia do Alto Paraguai. O

momento era oportuno, pois a implantação do sistema contaria com o apoio do

Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai - PCBAP, em execução

^  naquela ocasião, mas, infelizmente, não houve vontade política para tal.

13



Capítulo 1

H

.11

n

^  o AMBIENTE DO PANTANAL E A PESCA

1. INTRODUÇÃO

^  As cheias anuais determinam a estrutura e função dos ecossistemas

tropicais dos rios inundáveis e, assim, informações sobre a variabilidade

^  espacial e temporal desse fenômeno são fundamentais para a compreensão e

^  o manejo desses ambientes (Hamilton, Sippel, Melack 1996). Na Bacia do Alto

Paraguai, o comportamento hidrológico dos rios é o fator determinante na

dinâmica do ambiente regional, compreendendo a variação sazonal dos

períodos hidrológicos de enchente, cheia, vazante e seca, e as variabilidades

interanuais, alternando-se grupos de anos mais secos e mais cheios (Tucci e

Genz 1997).

O potencial de produção pesqueira dos ambientes naturais depende da

mortalidade natural, crescimento, maturidade e recrutamento, característicos

de cada estoque (Hilborn e Walters 1992). Esses parâmetros populacionais,

por sua vez, estão relacionados às variáveis ambientais, destacando-se a

intensidade da inundação, que implica o tamanho dos habitats aquáticos

disponíveis para a ictiofauna e, ainda, temperatura, qualidade da água e

fotoperíodo, que apresentam variação temporal e espacial na região (Catella

1992, Hamilton, Sippel e Melack 1996).

Foram descritas as seguintes variáveis ambientais entre 1994 e 1999, a

fim de relacioná-las com aspectos da dinâmica de populações dos peixes e aos

dados de pesca obtidos neste estudo: nível hidrométrico do rio Paraguai,

segundo as orientações de Brasil (1979), Galdino e Clarke (1995), Hamilton,

Sippel e Melack (1996) e Tucci e Genz (1997); calculou-se a área mensal

inundada do Pantanal em km^, baseando-se na equação apresentada por

Hamilton, Sippel, Melack (1996); períodos hidrológicos; calculou-se um índice

hidrológico anual semelhante ao adotado por Dudiey (1972) e Valderrama e

Petrere (1994); e temperatura média mensal Embrapa (1997), Embrapa

Pantanal (2000 a, b). Efetuou-se, ainda, uma avaliação subjetiva da

intensidade da "dequada", um fenômeno local que compreende um conjunto de

14
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f  alterações limnológicas naturais, que provocam grandes mortandades de

^  peixes, como descrevem Resende (1992), Calheiros e Ferreira (1996) e

Hamilton etal. (1997).

Os dados da pesca profissional e esportiva foram coletados entre 1994 e

1999 pelo SCPESCA/MS - Sistema de Controle da Pesca de Mato Grosso do

^  Sul, obtendo-se um total de 31 variáveis. Essas variáveis foram relacionadas

^  entre si a fim de descrever quantitativamente as atividades de pesca dessas
^  categorias, obtendo-se informações anuais e mensais. Informações detalhadas

sobre a pesca entre 1994 e 1998 podem ser consultadas nos Boletins anuais

^  do SCPESCA/MS em Catella, Peixer e Palmeira (1996), Catella et al. (1999),

Catella e Albuquerque (2000 a, 2000 b) e Catella, Albuquerque e Campos

(2001).

As informações obtidas sobre a pesca, neste estudo, foram comparadas

com informações produzidas anteriormente na região destacando-se os

trabalhos de Ferraz de Lima (1981,1986/87), Silva (1986) e Catella et al.

(1997). Procurou-se relacioná-las também com as alterações naturais do

ecossistema como os ciclos plurianuais de cheias e secas (Adamoli 1986), com

^  a perda de qualidade ambiental em conseqüência de atividades antròpicas

^  (Silva 1986, Callil 1996, PCMAP 1997, Padovani et al. 1998 a, b e Azevedo,

Aguiar e Covezzi 1998) e, ainda, com os rumos da pesca decorrentes da

política e da legislação pesqueira (Petrere etal. 1993, Catella etal. 1997,

Medeiros 1999, Albuquerque 2001 e Welcomme 2001).

A pesca no Pantanal foi comparada com a atividade em outras regiões

da Bacia do Paraguai e do Prata: pelos paraguaios no sul do Pantanal e a

jusante, no rio Paraguai (FAO 1992), no rio Pilcomayo importante afluente do

rio Paraguai na Bolívia (Bayley 1973, Estadistica e Informacion Pesquera de

Bolívia 1990), e no Paraná Médio, região de Santa Fé, Argentina (Dei Barco

1997, 2000). Finalmente, relacionou-se a composição de espécies dos

desembarques com os da Bacia Amazônica em Santarém (PA) (Isaac, Milstein

e Ruffino 1996) e no Estado do Amazonas (Batista 1998), cuja ictiofauna

comunga espécies com o Pantanal (Ferreira, Zuanon e Santos 1998 e Brítski,

Silimon e Lopez 1999).

15



f  2. OBJETIVOS

-X
:?

Objetivo Geral

Descrever quantitativamente a pesca profissional e esportiva realizada

no Pantanal de Mato Grosso do Sul no período de 1994 a 1999, procurando

identificar:

-  As variações sazonais da pesca, relacionadas com as variáveis ambientais

e com a agenda dos atores da pesca; e

-  As principais tendências da atividade pesqueira durante o período.

^  Objetivos específicos

^  Sobre as variáveis ambientais:

a) Definir os períodos hidrológicos de enchente, cheia, vazante e seca em
função da variação do nível hidrométrico do rio Paraguai e da área mensal

^  inundada do Pantanal;

b) Adotar um índice hidrológico anual para comparar a disponibilidade de água
no ambiente em anos diferentes;

c) Observar a variação da temperatura média mensal ao longo do ano;
d) Avaliar a intensidade do fenômeno natural de perda de qualidade da água,

a "dequada", durante o período de estudo;

Sobre a pesca:

a) Variação anual e mensal da captura total e por espécie para a pesca total,
profissional e esportiva;

b) Pescarias profissionais quanto a: número de dias de pesca, rendimento,
destino do pescado comercializado e número de pescadores;

c) Pescarias esportivas quanto a: Estado de origem dos pescadores, meio de
transporte utilizado, número de dias de pesca, rendimento e número de
pescadores;

d) Captura total e por espécie realizada nos principais rios da região pela
pesca total, profissional e esportiva;
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9  3. MATERIAL E MÉTODOS
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3.1 Variáveis ambientais

Foram relacionadas algumas variáveis ambientais como nível

^  hidrométrico do rio Paraguai (NH), período hidrológico (RH), índice hidrológico

^  anual (IHA), área de inundação mensal (Alm) e temperatura média mensal
(Tm) aos dados de pesca, durante o período de 1994 a 1999. Essas
informações foram obtidas de fontes secundárias ou calculadas para os

^  propósitos deste estudo.

O ano hidrológico é definido como um período contínuo de doze meses

no decorrer do qual se processa um ciclo anual completo de escoamento

fluvial. Na Bacia do Alto Paraguai o ano hidrológico tem início no dia 1® de

n  outubro e se encerra no dia 30 de setembro do ano subsequente (Galdino e

^  Clarke 1995). No entanto, neste trabalho, as variáveis ambientais e aquelas

relacionadas ao ciclo hidrológico foram demarcadas de 1® de janeiro a 31 de

dezembro, a fim de relacioná-las com as estatísticas anuais de pesca.

3.1.1 Nível hidrométríco do rio Paraguai

O posto fluviométrico do rio Paraguai de Ladário (MS), um pequeno

município encravado dentro de Corumbá, é o que dispõe da série mais longa

de dados hidrométricos de toda a rede do Pantanal. O nível hidrométrico (NH),

também denominado cota ou altura do rio, vem sendo registrado diariamente

nesse posto desde 1900, sem interrupções, tornando-se o principal referencial

do regime hidrológico da Bacia do Alto Paraguai (Galdino e Clarke 1995;
Hamilton, Sippel e Melack 1996). A régua está instalada no Comando do 6®

Distrito Naval da Marinha Brasileira, nas coordenadas 19® 02' W e 57® 33' 8 e o

seu zero encontra-se na altitude de 82,15m (Brasil 1979).

O cálculo do índice hidrológico anual (IHA), da área mensal de

inundação do Pantanal (Alm) e a definição dos períodos hidrológicos em
função do nível hidrométrico do rio (PHNHm) foram baseadas nas cotas
registradas por essa régua. A cota máxima de cada ano é especíalnr^nte
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%  importsnt© p©ra ©ssg ©studo, pois é um indicador da magnitud© da ch©ia ©,
'  portanto, da ár©a inundada © da ©xt©nsão d© habitat disponív©! para os p©ix©s.

Para traçar os p©rfis hidrométricos do rio Paraguai no p©ríodo d© 1900 a

2000, foram utilizadas as cotas mínimas © máximas anuais © no poríodo d©
1994 a 1999 foram utilizadas as cotas diárias, todas ©m m©tros.
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3.1.2 Períodos hidrológicos em relação ao nível hidrométrico

Embora os períodos hidrológicos d© seca, enchente, cheia © vazante

sejam da maior importância para a ecologia © economia do Pantanal ©, por isso
mesmo, amplamente reconhecidos pelo homem da região e citados na
literatura científica, não há um critério específico para definir a transição entre

períodos ou sua duração dentro de um mesmo ciclo anual. Para os fins deste
estudo, foram então adotados os seguintes critérios para definir os períodos de
cada ano, aqui denominados como PHNHm, baseando-se na altura do rio
Paraguai (nível hidrométrico) registrada na régua de Ladário:
-  Seca; compreendeu os meses em que a altura média do rio foi menor ou

igual a 3 metros, durante pelo menos 15 dias. Na seca, o rio Paraguai
encontra-se contido em sua calha na região de Ladário, onde o

extravasamento ocorre aproximadamente entre as cotas de 3,6 e 3,7 m

^  (Sérgio Galdino, com. pes.);

Enchente: meses entre a seca e a cheia em que a altura do rio aumentou

continuamente;

Cheia: meses em que a altura média do rio foi igual ou superior a 90% de

sua altura máxima no ano, definida em relação à altura mínima de todo o
período de estudo (1,1 Om):

Vazante: meses entre a cheia e a seca em que a altura do rio diminuiu
continuamente.

18



''t

•'t

9

ê

9

%

3.1.3 índice hidroiógico anual

Foi calculado o índice hidroiógico anual (IHA), que expressa a

quantidade de água disponível no sistema, baseado na altura diária do rio

Paraguai. O IHA foi definido como a área sob o perfil hidrométrico do rio

Paraguai em cada ano (Figura 1.1), portanto, sua unidade é metro x dia. Para

calculá-lo, foram somadas as áreas dos trapézios formados pelos níveis

hidrométricos de dias consecutivos:

365

IHA = Z Atn , onde (1.1)
n = 1

Atn = Área do trapézio = h (b + B) /2 , onde:

n = dia do ano de 1 a 365, ou 366 para os anos bissextos;
h = altura do trapézio = um dia = 1;
b = base menor = cota de um dia n qualquer, em metros;
B = base maior = cota do dia n + 1,em metros.

AV
i'

O
o

E
o

■o
lE
"5
>

Cn +1

n  n + 1

Dias do ano

Figura 1.1. Representação esquemática da área dos trapézios formados pelos
níveis hidrométricos entre dias consecutivos, cujo somatório corresponde ao
índice hidroiógico anual (IHA).

19



•t

3.1.4 Área inundada mensal

!
entre a área mensal Inundada do Pantanal (Alm) em km^, estimada através de

imagens do satélite SMMR Nimbüs-7 (Scannihg Multichannel Microwave

^  Radiometer) e o nível hidrométrico do rio Paraguai em Ladário (m) no período

^  de 1979 a 1987. Veríficaram também que o nível do rio se altera com um atraso

^  de 1 a 2 meses em relação à área inundada, o que faz sentido pela posição

^  geográfica da régua, situada num ponto a jusante da maior parte da área de

inundação do Pantanal. Essa relação se expressa pela seguinte equação;

onde:

Alm t= 18.520.0 • Cm (t+i.t+2)-17.309,0 (n=102, r=0,95. PiSO.OOl), (1.2)

Alm t= área inundada no mês t, em km^;
Cm (t+i.t+2) = cota média dos dois meses seguintes ao mês t, em metros.

Originalmente, os Autores denominaram a área inundada mensal de Yt e
j)

^  a cota média dos meses seguintes de X (t +1.1^2> • Essa estimativa tem desvio

padrão igual a 7.493 km^. Os Autores não puderam observar a inundação para

^  as cotas inferiores a 1,3 m e adotaram o valor fixo de 6.770 km^ (que

corresponde à área calculada para 1,3 m) sempre que a cota foi inferior a esse

^  valor.

^  No presente estudo foram calculadas as cotas médias mensais de 1994

^  a 1999 e substituídas na Equação (1.2) para o cálculo das áreas de inundação

mensal desse período.

3.1.5 Períodos hídrológicos em relação à área Inundada mensal

Foi definido, neste estudo, um segundo conjunto de períodos

hídrológicos para o Pantanal em função da área inundada mensal (PHAIm),

obtida pela Equação (1.2), em função da defasagem entre o nível do rio e a

área inundada. Para definir esses novos períodos dentro de cada ano, foram

adotados os seguintes critérios, em função daqueles utilizados para definir os

períodos hídrológicos em relação à régua de Ladário:
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ii - Seca: compreendeu os meses em que a área inundada foi menor ou igual a

^  38.251 km^, que corresponde à área inundada quando Cm (t+1, t+2) da

^  Equação (1.2) é igual a 3 metros;
-  Enchente: meses entre a seca e a cheia em que a área inundada aumentou

continuamente;

-  Cheia: meses em que a área inundada foi maior ou igual a 90% da maior

área mensal inundada do ano; e

-  Vazante: meses entre a cheia e a seca em que a altura do rio diminuiu

continuamente.

^  3.1.6 Dequada e qualidade da água

No Pantanal ocorre um fenômeno natural de deterioração da qualidade

^  da água, denominado regionalmente como "Dequada", relacionado á

decomposição da matéria orgânica submersa no início da inundação anual.

Dependendo de sua magnitude, pode provocar uma grande mortandade de

peixes, decorrente da depleção de oxigênio e do aumento da concentração do
gás carbônico (Calheiros e Ferreira 1996).

Houve Dequada durante o desenvolvimento deste estudo e para verificar

suas possíveis implicações sobre a pesca, foi solicitado à pesquisadora Débora
Calheiros, da Embrapa Pantanal, para avaliar sua intensidade nos diferentes

anos. A pesquisadora, baseando-se em suas observações pessoais, atribuiu

uma pontuação de zero (0), menor intensidade, a cinco cruzes (+++++), maior
intensidade, adotando como indicadores a qualidade da água e o

comportamento dos peixes de "boquear" na superfície para maior oxigenaçâo.

Uma pontuação Igual a zero (0) indica que pode ter havido perda de qualidade

da água, porém, os peixes não apresentaram o comportamento de "boquear"
na superfície para maior oxigenaçâo; atribuiu-se uma cruz (+) quando
apareceram peixes boqueando no rio Paraguai (e não só nas lagoas marginais)
e ocorreu pequena mortandade; e, dependendo da intensidade da Dequada,
atribuiu-se de uma a cinco cruzes.
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<i 3.1.7 Temperatura média mensal

Foram utilizados os dados de temperatura média mensal do ar (®C)

registrados na Estação Agroclimatológica de Nhumirim (18® 59'S, 56® 39 W),

^  localizada na Fazenda Nhumirim, sub-região da Nhecoiândia, campo

^  experimental da Embrapa Pantanal. Os dados de 1994 a 1996 foram

^  compilados de EMBRAPA (1997) e os de 1997 e 1998 de Embrapa Pantanal
(2000 a, b). Os dados de 1999 ainda não estão publicados e foram cedidos

pela pesquisadora da Embrapa Pantanal, Balbina Soriano. Nesses trabalhos, a

temperatura média mensal foi calculada a partir dos dados diários de

temperatura média compensada, calculada segundo Brasil (1992) pela

equação:

'TI T = (Ts 8:00+ 2 Ts 20:00 + Tmax + Tmin) /5 , onde (1.3)

T = temperatura média diária compensada (®C);
Ts 8:00 = temperatura do ar às 8:00 horas (®C);
Ts 20:00=temperatura do ar às 20:00 horas (®C);
Tmax = temperatura máxima do ar (®C);

^  Tmin = temperatura mínima do ar (®C).

3.2 Coleta e análise de dados da pesca

3.2.1 Coleta de dados primários

Os dados utilizados no presente estudo foram coletados através do

Sistema de Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul - SCPESCA/MS, para a

pesca profissional e esportiva, no período de 1994 a 1999. Esse sistema foi
implantado em maio de 1994 com o apoio do Plano de Conservação da Bacia

do Alto Paraguai - PCBAP, um componente do Projeto Pantanal no âmbito do

Programa Nacional de Meio Ambiente - PNMA, coordenado pelo Ministério do

Meio Ambiente - MMA. Para a implantação do SCPESCA/MS, foram

estabelecidas parcerias entre as seguintes instituições:
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a) Companhia Independente de Polícia Militar Ambiental de MS (CIPMA-MS),

^  antiga Companhia Independente de Polícia Militar Florestal (CIPMFIo-MS),

responsável pela coleta de dados da pesca profissional e esportiva, no ato de

fiscalização do pescado, quando é preenchida a "guia de controle de pescado"

(GCP);

^  b) Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Cultura e Turismo de Mato Grosso

do Sul (SEMACT/MS), antiga Secretaria de Estado de Meio Ambiente

(SEMA/MS), por intermédio da Fundação de Meio Ambiente Pantanal

(FEMAP), como órgão de licenciamento e normatização, responsável pela
emissão, recolhimento e digitação das guias de controle de pescado e análise

de dados; e

c) Embrapa Pantanal, como órgão de pesquisa, responsável pela elaboração e
^  manutenção do sistema de informática e análise de dados juntamente com a
^  FEMAP.

^  Para o desenvolvimento da guia de controle de pescado foram

realizadas consultas Junto aos guardas ambientais sobre o seu formato, para

adequá-la às condições de uso no trabalho diário. Os guardas, por exemplo,

^  opinaram na ordem de disposição dos campos a serem preenchidos e no
tamanho dos espaços reservados para cada um, assim como solicitaram a

inclusão de um campo para anotar observações e a utilização de papel

carbonatado, em vista das dificuldades em lidar com papel carbono no campo.

Durante a implantação do SCPESCA/MS foram realizados vários treinamentos

com todo o efetivo da Polícia Ambiental, para orientar e discutir com os

guardas sobre o preenchimento das guias, procurando também conscientizá-
los de seu importante papel enquanto coletores de dados do sistema. As guias

de controle de pescado foram impressas em blocos com 50 unidades,
numeradas seqüencialmente e apresentadas em três vias: a primeira via segue

junto com o pescador para acompanhar o pescado, a segunda via destina-se
para a Fundação Pantanal, utilizada para digitação dos dados da pesca e a
terceira via é arquivada pela Polícia Ambiental (veja a ilustração de uma guia

de controle de pescado em Anexos).

Catella et al. (1996) relatam um histórico sobre a implantação do

SCPESCA/MS e descrevem os procedimentos e rotinas de trabalho nas

instituições. Atualmente, a Polícia Ambiental dispõe de 14 postos em Mato
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%  Grosso do Sul, a maioria deles localizados nas rodovias onde é efetuada a

^  vistoria do pescado. As guias de controle de pescado são preenchidas pelos

^  guardas ambientais quando os pescadores profissionais e esportivos
apresentam o pescado em trânsito ou, eventualmente, os guardas são
destacados para vistoriar o pescado durante o desembarque da pesca

^  profissional. No ato de vistoria é cobrado dos pescadores esportivos o "Selo
^  Turismo" e, naqueles postos onde há um funcionário da Secretaria Estadual da
^  Fazenda, é cobrado ICMS por quilograma de pescado. Uma mesma guia e
^  preenchida para um pescador ou, mais comumente, para um grupo de
^  pescadores profissionais ou esportivos que realizaram a pescaria juntos. A
^  maioria das informações sobre a pesca é fornecida verbalmente pelos próprios

pescadores, entretanto, as informações sobre a quantidade de pescado
capturado são obtidas pelos guardas ambientais que pesam cada espécie
separadamente em balanças instaladas nos postos de vistoria. No final da

^  vistoria, as embalagens contendo o pescado ou os caminhões frigoríficos são
lacradas.

Um total de 31 variáveis sobre a pesca profissional e esportiva é digitado

a partir das guias de controle de pescado, utilizando-se um programa de
informática especialmente criado para o gerenciamento do SCPESCA/MS. O

programa foi desenvolvido em 1993 na plataforma MS-DOS, em linguagem
Dbase e compilado em CLIPPER, versão Summer-87. Os dados são

acumulados em formato DBF, em arquivos mensais que são impressos para

correção. Após a correção os arquivos mensais são reunidos em um arquivo
anual com os dados consolidados, disponível para as análises. Valendo-se da
experiência acumulada, foram desenvolvidas três versões do programa,
tornando-o mais amigável, aumentando a velocidade de digitação e

introduzindo-se mecanismos de controle para evitar erros de inconsistência de

dados.

Na Tabela 1.1 encontram-se relacionadas as 31 variáveis obtidas a partir

das guias. Três dessas são variáveis de controle do banco de dados: ND
corresponde ao número da guia; CAT informa a categoria de pesca (1= pesca
profissional e 2 = pesca esportiva) e TIPO está relacionado somente com a
pesca profissional e corresponde a 1= pescado capturado, 2 = comércio
estadual de pescado e 3 = comércio interestadual de pescado. As demais
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variáveis são obtidas para as duas categorias de pesca, exceto TRP que

designa o meio de transporte utilizado pelo pescador esportivo, exceto DEST e

FORN, que são variáveis específicas para a pesca profissional, informando

respectivamente sobre o destinatário e o fornecedor do pescado

comercializado.

O

O

O

n

í

"-v

Tabela 1.1. Variáveis obtidas das guias de controle de pescado (GCP), e suas
respectivas unidades de medida e categoria de pesca relacionada (C.p.), 1 =
pesca profissional e 2 = pesca esportiva, utilizadas no Sistema de Controle da
Pesca de Mato Grosso do Sul - SCPESCA/MS.

Variável

ND

CAT

TIPO

DEST

FORN

NPES

UF

CID

TRP

RI01

RI02

PESO

NDP

PIN

CAC

JAU

DOU

PAC

BAR

GUR

JUE

JUA

PIA

PIR

PIT

TUC
OUT
LOCAL

DIA

MES

ANO

Descrição Unidade C.p.

Número da GCP - 1/2

Categoria de pesca (profissional ou esportiva) - 1/2

Tipo de GCP (captura ou comércio) - 1

Destinatário do pescado - 1

Fornecedor do pescado - 1

Número de pescadores pescador 1/2

Estado de destino do pescado comercializado - 1/2

ou de origem do pescador esportivo
1/2Cidade de destino do pescado comercializado -

ou de origem do pescador esportivo
Meio de transporte utilizado pelo pescador - 2

Local de captura do pescado (1) - 1/2

Local de captura do pescado (2) - 1/2

Pesqueiro (local de captura no rio) - 1/2

Número de dias de pesca dia 1/2

Pintado kg 1/2

Cachara kg 1/2

Jaú kg 1/2

Dourado kg 1/2

Pacu kg 1/2

Barbado kg 1/2

Curimbatá kg 1/2

Jurupensém kg 1/2

Jurupoca kg 1/2

Piavuçu kg 1/2

Piranha kg 1/2

Piraputanga kg 1/2

Tucunaré kg 1/2

Outras espécies kg 1/2

Local de vistoria da Polícia Ambiental - 1/2

Dia de vistoria do pescado dia 1/2

Mês de vistoria do pescado mês 1/2

Ano de vistoria do pescado ano 1/2
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^  Durante o trabalho de digitação das guias de controle de pescado,

^  observou-se que em muitas guias da pesca esportiva constava no campo

^  destinado às observações, a discriminação de pescado adquirido pelos
^  pescadores esportivos e o número da nota fiscal da transação. Quando o
^  SCPESCA/MS foi delineado, esse fato não foi previsto e essa informação vinha

^  sendo perdida, porém, a partir de 1999 criou-se um mecanismo para registrá-la

^  dentro do sistema e passou-se a contabilizar também o pescado adquirido
^  pelos pescadores esportivos.

É importante destacar que, como o sistema foi implantado em maio de

1994, os dados desse ano correspondem ao período de maio a outubro e para

os anos de 1995 a 1999, ao período de fevereiro a outubro quando é praticada

a pesca em Mato Grosso do Sul. Não há informações sobre a pesca nos

meses de novembro, dezembro e janeiro, quando ela é interrompida durante o

O  defeso da piracema. Optou-se também por não realizar a correção dos dados

^  de 1994 baseando-se nos dados do trimestre fevereiro-março-abril dos anos

^  posteriores, a não ser para a estimativa do número anual de pescadores.
?  O SCPESCA/MS contabiliza a captura dos 14 "tipos" de peixes mais
O

importantes para a pesca, designados segundo o nome vulgar que recebem no

^  Pantanal de Mato Grosso do Sul, incluindo um item que contabiliza "outras

espécies". A Tabela 1.2 mostra a relação desses peixes com os nomes

vulgares que recebem em Mato Grosso do Sul adotados neste estudo, e os

nomes científicos das espécies correspondentes, identificadas segundo Britski,

Silimon e Lopes (1999). Observa-se que, dos 14 tipos de peixes, 11

'  correspondem a uma única espécie e apenas três tipos incluem mais de uma

espécie. "Barbado" é o nome vulgar de Pinirampus pirinampu e Luciopimelodus

pati, sendo a primeira a mais abundante nas capturas do Pantanal. "Piranha" é
^  o nome vulgar de Pygocentrus nattereri, mas nas capturas ocorrem ainda a

pirambeba Serrasaimus spilopleura e a catarina ou catirína Serrasaimus
marginatus, sendo estas últimas de menor interesse e, provavelmente, menos

abundantes nas capturas. Englobados em "outras espécies" encontram-se as

demais espécies capturadas como bagres {Pimelodus spp.). palmitos

(Ageneiosus spp.), curuvinas ou curvinas (Scíaenidae) e diversos pacupevas
(Myleinae), entre outros. É importante deixar claro para o leitor que, para

26



%

%

%

o

o

o

o

o

simplificar a comunicação neste estudo, esses "tipos de peixes" (que em sua

maioria representam uma única espécie), serão mencionados como "espécies".

Shepherd (1988) distingue "captura" (catch) de "desembarque

pesqueiro" (landings). A captura vem a ser o peso total dos peixes capturados

e o desembarque o peso restante após o descarte, que inclui as quebras por

perdas e dejetos de evisceração. No Pantanal, com exceção do curimbatá

Prochilodus lineatus e de algumas espécies menores incluídas em "outras

espécies", as demais são geralmente evisceradas logo após a captura,

removendo-se brânquias e vísceras. Portanto, como os peixes já estão

evíscerados quando são pesados durante a vistoria da Polícia Ambiental,

obtém-se, de fato, o desembarque pesqueiro conforme a definição de

Shepherd (1988). Entretanto, neste estudo, esse pescado foi definido como

"pescado capturado" e os termos "captura" e "desembarque pesqueiro" serão

empregados em sinonímia.

Tabela 1.2 Relação das espécies de peixes computadas pelo SCPESCA/MS,
nome comum e abreviaturas adotadas nesse estudo.

Nome comum Abrev. Espécie

Piraputanga PIT Brycon microlepis Perugia, 1894

Tucunaré TUC Cichia sp.
rs

Jurupoca JUA Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840)

Piavuçu PIA Leporínus macrocephaius Garavelo & Britski, 1988

Jaú JAU Paulicea luetkeni (Steindachner, 1875)

Pacu PAC Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887)

Barbado BAR Pinirampus pirinampu {Sp\x, 1829)

Luciopimetodus pati (Valenciennes, 1840)

Curimbatá CUR Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1847)

Pintado PIN Pseudoplatystoma corruscans (Agassiz, 1829)

Cachara CAC Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766)

Piranha PIR Pygocentrus nattereri Kner, 1860 *

Serrasaimus spilopleura Kner, 1860

Serrasalmus marginatus Valenciennes, 1847

Dourado DOU Salminus maxillosus Valenciennes, 1849

Jurupensém JUE Sorubim cf. lima (Schneider, 1801)

Outras OUT Outras espécies
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3.2.2 Coleta de dados secundários

^  Os dados da captura total efetuada nos principais rios do Pantanal entre

1994 e 1999 foram comparados com os dados registrados por Silva (1986)

®  sobre a captura da pesca profissional entre 1979 e 1983, nesses mesmos

^  ambientes. Para tanto, os dados obtidos neste estudo foram arranjados da

seguinte forma:

^  a) Para o rio Paraguai não foram contabilizados os desembarques realizados
em Porto Murtinho (MS), pois o desembarque registrado por Silva (1986)

®  compreende o trecho do rio Paraguai entre a barra do rio Cuiabá e a região de

®  Porto Esperança, incluindo ainda alguma captura realizada nos rios Taquari e
^  Miranda, mas, provavelmente, o Autor se referiu ao curso inferior desses rios;

b) Para o rio Taquari foram somados os desembarques dos rios Coxim e Jauru;

c) Para o rio Miranda foram somados os desembarques do rio Aquidauana.

Estimou-se, grosso modo, a incorporação financeira direta da pesca

profissional na receita estadual de Mato Grosso do Sul. Para tanto, multiplicou-

se a quantidade de pescado capturado por espécie em 1999, corrigida para a

0

1

1  "captura estimada" de 329,7 toneladas, pelos respectivos preços de varejo

praticados no comércio local, obtidos por Albuquerque (2001) e assumindo-se

que o preço da jurupoca Hemisorubim platyrhynchos foi igual ao do jurupensém

Sorubim cf. lima. Os valores foram convertidos de Real para Dólar pelo câmbio

médio de dezembro de 1999 equivalente a 1US$ /1R$ = 1,96 (Fundação

Getúlio Vargas 2002).

Moraes e SeidI (1998, 2000) estimaram o gasto total dos pescadores

esportivos ao longo de um ano de visitas no Pantanal de Mato Grosso do Sul

entre maio de 1994 e abril de 1995. Os Autores apresentaram seus resultados

em Dólar e ponderando entre o número de pescadores que utilizaram

transporte rodoviário e aéreo, assumindo que esse gasto correspondeu, grosso

modo, à incorporação financeira direta na receita do Estado proveniente da

atividade. Neste estudo, estimou-se o gasto total dos pescadores esportivos

em 1999 aplicando-se os mesmos procedimentos de Moraes e SeidI (1998,

2000), mas os custos apresentados pelos Autores foram convertidos de Dólar
para Real ao câmbio de 1US$ /1R$ = 0,86 de setembro de 1994 (Fundação
Getúlio Vargas 2002) e corrigidos pela inflação anual acumulada de 64,5% de
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®  setembro de 1994 a dezembro de 1999 (FIPE 2002). Posteriormente, os

®  valores também foram convertidos de Real para Dólar pelo câmbio médio de
%
^  dezembro de 1999, mencionado anteriormente.

3.2.3 Análise de dados

Ao se analisar os dados de pesca, considerou-se o fato de que há um

único tipo de guia de controle de pescado para a pesca esportiva, cada uma

^  correspondendo ao registro de uma pescaria, informando sobre o número de

pescadores, sua procedência, o rio onde atuaram, quanto foi capturado por

espécie, o período da pescaria e etc. Por outro lado, há três tipos de guias para

o controle do pescado de origem profissional: "pescado capturado" (tipo 1)

quando se registra sua entrada no estabelecimento comercial ou Colônia de

^  Pesca, sendo possível resgatar informações sobre o local de captura e esforço
(número de pescadores e dias de pesca), e "pescado comercializado" quando

0
se registra sua saída do estabelecimento, para o comércio intermunicipal (tipo

1  2) ou interestadual (tipo 3). Para o "pescado comercializado" as informações

sobre local de captura e esforço de pesca sâo perdidas, visto que o pescado de

diferentes procedências é misturado e, portanto, todas as estatísticas sobre a

captura da pesca profissional basearam-se nas guias de "pescado capturado".

Entretanto, nem sempre o pescado é registrado em sua entrada nos

estabelecimentos e isso acarreta um maior volume do pescado comercializado

do que capturado. Assim, comparou-se a quantidade de "pescado capturado" e

"pescado comercializado" anual para cada local de vistoria, definindo-se como

"estimativa de captura" ao maior valor entre esses. A soma das estimativas de

captura de todos os locais de vistoria corresponde à "estimativa de captura total

anual" para a pesca profissional, não distinguindo, portanto, entre espécies ou

rios onde foram efetuadas as capturas.

Os dados da pesca profissional e esportiva foram reunidos em arquivos

anuais e submetidos para a análise em programas de estatística, por meio de

vários algoritmos que foram especialmente desenvolvidos para se recuperar as

informações de interesse. As mesmas análises foram realizadas

separadamente para cada ano (1994 a 1999), obtendo-se resultados que foram
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9  posteriormente reunidos para a confecção de gráficos, tabelas e análises
^  estatísticas para todo o período de estudo.

Como os valores dos dados da pesca esportiva, em geral, foram muito
^  maiores que os da pesca profissional, muitas vezes foi necessário utilizar
^  escalas diferentes para cada categoria nas figuras desta tese, pois, do

contrário, não seria possível observar as tendências da pesca profissional. Pela
mesma razão, os dados obtidos para a pesca total, que são o somatório das
duas categorias, foram apresentados na mesma escala da pesca esportiva ou,
quando conveniente, numa escala maior.

n

Discrepância com os dados apresentados nos Boletins

1  Durante o período de maio de 1994 a dezembro de 1999 foi digitado um
total de 82.759 guias de controle de pescado no SCPESCA/MS. No presente

^  estudo, foram realizados alguns acertos de cálculo sobre esse conjunto de
guias, que levaram a resultados ligeiramente discrepantes daqueles publicados
nos boletins anuais de pesquisa do SCPESCA/MS, conforme os procedimentos
apresentados a seguir.

a) Comércio de pescado por Estado

Houve alteração no Estado de destino do pescado comercializado em

112 guias da pesca profissional e quatro guias anteriormente registradas como
captura da pesca esportiva foram corrigidas para comércio de pescado de
origem profissional.

b) Recuperando-se informações por rio

No sistema de informática do SCPESCA/MS existem dois campos para

se registrar o local de captura (RI01 e RI02) pois, eventualmente, os
pescadores declaram que a pescaria foi realizada em dois rios (ou locais de
captura) diferentes. Nos programas elaborados para a análise de dados dos
Boletins de Pesquisa, todos os cálculos que envolvem os rios, atribuíram os
resultados àqueles rios cujos códigos encontravam-se na variável RI01.
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#  Verificou-se que nos anos de 1994,1995,1996 e 1998, num total de 108 guias,
®  equivocadamente, havia zero em RI01 e o código de algum rio na variável

RI02 e, portanto, todos os dados dessas guias foram contabilizados para rio
^  "sem informação", cujo código é zero. No presente estudo, transferiu-se o
®  código de RI02 para RI01 dessas guias, utilizando-se em seguida os mesmos
®  procedimentos de análise. Portanto, recuperou-se para alguns rios os dados de
^  captura que haviam sido atribuídos a rio "sem informação", sem alterar a soma
@  total.

Em várias guias de pesca profissional e esportiva consta que a pesca foi
®  realizada em dois rios diferentes, cujos códigos se encontram nas variáveis

RI01 e RI02. Nos boletins, os dados referentes a essas guias foram atribuídos

ao RI01, como dito anteriormente, quando de fato, são relativos aos dois rios.
Neste estudo, optou-se, então, por apresentar separadamente as informações
referentes às pescarias que foram realizadas em dois rios e, assim, houve
redução no cômputo da captura de alguns rios, que foram atribuídas a um novo
campo designando as pescarias realizadas em "dois rios". Entretanto, as guias

' y
onde constam captura em dois rios diferentes foram utilizadas normalmente

^  junto com as demais, para se recuperar informações que sejam independentes
^  do local de captura (RI01), como o total capturado por espécie, por mês, a

procedência dos pescadores esportivos etc.
Neste estudo, diferentemente dos boletins, atribuiu-se ao rio Paraguai as

capturas que foram realizadas nos seguintes ambientes a ele associados:
-  Rio Paraguai-Mirim (que, de fato, é um "paraná" do rio Paraguai); e
-  Baías (lagoas) Albuquerque, do Tuiuiú, Vermelha, Guaíva, do Castelo,

Mandioré, Uberaba, Negra e do Arrozal.

1

1

31



o

■ê

ê
#  4. RESULTADOS

4.1 Variáveis ambientais

®  4.1.1 Nível hidrométrico do rio e área mensal inundada
ê

®  Na Figura 1.2 encontra-se a variação dos níveis hidrométricos anuais
^  máximos e mínimos do rio Paraguai em Ladário (MS), no período de 1900 a
^  2000. O rio atingiu sua maior cota em 1988, igual a 6,64m e a menor em 1964,
@  igual a 0,61 m abaixo do zero da régua, numa amplitude de 7,25 m. Observa-
®  se a ocorrência de conjuntos de anos de maiores cheias se alternando com

outros de menores cheias, denominados de ciclos plurianuais de enchentes e

secas (Cadavid Garcia 1984) ou, simplesmente, alternância de ciclos de cheia
e seca (Galdino e Clarke 1995). Observa-se, ainda, que as cheias do rio
Paraguai durante um ciclo de secas, eqüivalem, aproximadamente, às alturas
mínimas do rio durante um ciclo de cheias.

Historicamente, quando o nível máximo anual é igual ou superior à cota

^  de alerta de enchente do rio Paraguai em Ladário, que é de 4,00 m, esse ano é
^  considerado como sendo de cheia no Pantanal, caso contrário, de seca. O rio

apresenta restrições à navegação quando o nível é inferior a 1,00 m, chamado
de alerta de navegação (Galdino e Clarke, 1995,1997). Esses Autores
denominaram grandes enchentes aquelas iguais ou superiores a 5,50 m e de
excepcionais, aquelas iguais ou superiores a 6,00 m.

O presente estudo foi realizado no período de 1994 a 1999, durante um
ciclo de cheias que teve início em 1974. Nesses seis anos a altura máxima do
rio variou de 3,94 m em 1994 (ano de seca) a 6,56 m em 1995 (ano de cheia
excepcional), com média igual a 4,83 m e desvio padrão de 1,24 m. A cheia de
1995 foi a terceira maior do século, superada apenas pelas marcas de 1905
(6,62 m) e de 1988 (6,64 m).

Na Figura 1.3 A encontra-se o perfil hidrométrico do rio Paraguai
baseado na régua de Ladário e na Figura 1.3 B a variação mensal da área
inundada do Pantanal calculada pela equação de Hamilton, Sippel, Melack
(1996) (B), durante o período de 1994 a 1999. Observa-se que as curvas têm
formatos semelhantes, porém, a inundação se antecipa em relação à altura do
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rio em Ladário, pois o cálculo da área inundada de cada mês (t) baseia-se na

média da altura do rio nos dois meses posteriores (t+1 e t + 2). A inundação

média mensal de todo o período foi igual a 45.888 km^ com desvio padrão de

22.788 km^. Em 1995, o ano mais cheio, a maior Inundação mensal foi
equivalente a 100.439 km^ e em 1994, o ano mais seco, foi equivalente a

52.739 km . Em média, as inundações mensais máximas do período foram

iguais a 74.284 km^ com desvio padrão de 16.285 km^.
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Figura 1.2 Nivel hidrométrico anual máximo (círculos cheios) e mínimo (círculos
vazios) do rio Paraguai em Ladário (MS), no período de 1900 a 2000.

Comparando-se os perfis anuais do nivel hidrométrico e da área de

inundação (Figuras 1.4 A e B), fica evidente que quanto maior foi a cheia mais

cedo ela ocorreu. Em 1995 o pico de enchente foi em 13 de abril, enquanto que

em 1994 esse pico ocorreu 3 meses depois, em 12 de julho. De forma análoga,

03 meses de maior inundação foram março, em 1995 e mato/junho, em 1994.
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Figura 1.3 A. Nível hidrométrico diário do rio Paraguai em Ladário - MS (m) e B
área mensal inundada do Pantanal (km ̂), no período de 1994 a 1999. A linha
pontilhada vertical evidencia a defasagem entre os ciclos de A e B e as linhas
pontilhadas horizontais indicam os limites dos períodos de seca.
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Figura 1.4 Sobreposição dos perfis de: A.Nível hidrométrico diário do rio
Paraguai em Ladário - MS (m) e B área mensal inundada do Pantanal (km ̂),
no período de 1994 a 1999.
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4.1.2 Períodos hidrológicos

A variação na data do pico de enchente alterou a época em que

ocorreram os períodos hidrológicos de seca, enchente, cheia e vazante, de um

ano para o outro, definidos tanto para o nível hidrométrico (altura) do rio

Paraguai em Ladário (PHNHm), como para a área inundada mensal (PHAIm).

Nas Figuras 1.3 A e B encontram-se assinaladas as linhas que demarcam os

períodos de seca. respectivamente igual a 3 metros para a régua de Ladário e

38.251 km^para a área mensal inundada. Na Tabela 1.3 encontram-se os

meses de ocorrência dos períodos hidrológicos PHNHm e PHAIm de 1994 a

1999. Observa-se que a duração dos períodos de seca, enchente, cheia e

vazante, dentro de um mesmo ano, é semelhante para ambos, porém, o

segundo se antecipa cerca de 2 meses em relação ao primeiro, refletindo os

perfis da altura do rio e da área mensal inundada, a que estão associados.

Ocorreram de 7 (PHAIm) a 8 (PHNHm) meses de seca em 1994, com um mês

de enchente, dois de cheia e um de vazante; ao passo que ocorreram apenas 3

(PHNHm) ou 4 (PHAIm) meses de seca em 1995, o ano mais cheio do período.

Tabela 1.3 Meses de ocorrência dos períodos hidrológicos de seca, enchente,
cheia e vazante, definidos em função do nivel hidrométrico do rio Paraguai em
Ladário (PHNHm) e da área inundada mensal (PHAIm), para os anos de 1994
a 1999.

PHNHm I PRÃim
Ano J F M A M J J ASONDJ FMAMJ J ASOND
1994 I I [ I H BIMl ' I I M I M *
1995 T i ÉHÉBÉiÉrT^
1996

1997 "

1998 p 1"^^^ ^ ^ ^

período de pesca- período de pesca-

Vazante IMIMÍ



4.1.3 índice hídrológíco anual e área mensal Inundada
#

#  O índice hídrológíco anual (IHA), juntamente com o valor da área

^  inundada mensal máxima do Pantanal (Alm máxima) e o nível hidrométrico
^  máximo (altura máxima) do rio Paraguai (NH máximo), expressam a
^  quantidade anual de água disponível no ecossistema. Essas variáveis,

®  juntamente com a área mensal mínima inundada, encontram-se na Tabela 1.4

®  para os anos de 1991 a 2001, incluindo, portanto, os três anos anteriores e os
dois posteriores ao período deste estudo.

^  E interessante observar que o ano de 1994 foi um ano de seca

@  precedido de anos de cheia; que a partir de 1997 o nível máximo do rio

®  diminuiu consideravelmente em relação aos anos anteriores, com redução

^  anual do índice hidrològico e da área máxima de inundação mensal, revelando
^  diminuição progressiva da quantidade de água no ambiente; e que a retração
A  da área inundada anual variou de 45% em 1992 a 89% em 1999.

Tabela 1.4 Nível hidrométrico máximo anual do rio Paraguai em Ladário - MS
(NH), índice hidrològico anual (IHA), área inundada mensal máxima (Alm) e

^  mínima do Pantanal e porcentagem de retração da área inundada (%), no
^  período de 1991 a 2001.

y

rv
7

Ano NH máximo

(m)
IHA Alm máxima

km^
Alm mínima

Km^
%

0 1991 5,49 1.336,5 82.556,3 27.953,9 66,1
o 1992 5,38 1.426,1 79.268,2 43.332,1 45,3

1993 5,16 1.315,1 76.657,2 10.521,8 86,3
1994 3,94 945,4 52.739,1 13.549,6 74,3
1995 6,56 1.548,4 100.439,0 20.918,1 79,2
1996 5,10 1.240,5 73.612,1 20.704,8 71,9

■r^ 1997 5,69 1.433,7 86.251,2 23.738,6 72,5
1998 4,64 1.194,9 66.346,8 24.096,9 63,7
1999 4,60 1.126,6 66.316,4 7.016,0 89,4

y

2000 4,66 1.003,1 65.493,6 - -

2001 3,15 - - - -

Na Figura 1.5 A e B encontrarri-se, respectivamente, as relações entre o

nível hidrométrico máximo do rio Paraguai (NH máximo) e o índice hidrològico

anual (IHA), e nível hidrométrico máximo do rio Paraguai e a área inundada
mensal máxima do Pantanal (Alm máxima), no período de 1991 a 2000. Como

esperado essas relações são positivas e significativas, sendo mais estreita a
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relação entre a altura do rio e a área inundada mensal máxima (NH máximo x

IHA, n = 10, r = 0,935, P < 0,001 e NH máximo x Alm máxima, n = 10, r =

0,997, P < 0,001). Verificx)u-se que o índice hidrológico anual difere um pouco

da altura do rio e da área mensal inundada, enquanto indicador da

disponibilidade de água em cada ano, como se observa através da distribuição

dos pontos assinalados nas Figuras 1.5 A e B: (i) o nível hidrométrico do rio

variou apenas 6 cm entre 1998 e 2000, obtendo-se valores próximos para as

correspondentes áreas mensais inundadas máximas, reunindo os pontos

desses anos (B), porém, o índice hidrológico anual indicou redução progressiva

da quantidade de água nesses anos, separando esses pontos (A); (ii) a altura

do rio aumentou continuamente nos anos de 1992,1991 e 1997 assim como as

correspondentes áreas inundadas (B), entretanto, o índice hidrológico anual

aproximou os pontos dos anos de 1992 e 1997, destacando-os do ponto de

1991 (A).

A B

<
X

1600 -

1500 -

1400 -

1300 -

1200 -

9 •
1100 —

1000

4« w
900 1

110000 r

e
^ 100000

■o
m
•a

90000

80000

~  70000
o?
CO
cz

60000

50000

E
(O
a>

•5

«6

9«
08

4*

3  4 5 6 7
Nível hidrométrico máximo (m)

4  5 6
Nível hidrométrico mánmo (m)

Figura 1.5. A Relação entre o nível hidrométrico máximo anual do rio Paraguai
em Ladário (MS) e o índice hidrológico anual (IHA) e B entre o nível
hidrométrico anual máximo e área mensal inundada máxima do Pantanal nos
anos de 1991 a 2000, designados pelos números de O a 9. Os círculos
destacam alguns pontos que são citados no texto.
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4.1.4 Dequada e qualidade da água

®  Na Tabela 1.5 encx)ntra-se a avaliação da intensidade do fenômeno de
^  Dequada para o período de 1994 a 1999. Observa-se que sua magnitude foi

^  diretamente proporcional à altura máxima do rio. A Dequada de 1995 foi a

®  maior do período, em função das condições hidrológicas extremamente

favoráveis à sua ocorrência: seca anterior pronunciada (1994), aumento rápido

da altura do rio e grande volume de água da inundação, causando grande

mortandade de peixes (Calheiros e Ferreira 1996). Em menor intensidade

@  seguiram-se as Dequadas de 1997,1996 e 1994, não ocorrendo em 1998 e

^  1999. Infelizmente, o fenômeno não foi avaliado nos anos anteriores a 1994.

^  Tabela 1.5 Avaliação da intensidade do fenômeno de Dequada e nível
O  hidrométrico máximo do rio Paraguai, no período de 1994 a 1999, sendo:

O = não ocorrência; + = intensidade mínima; +++++ = Intensidade máxima.

O

O

o

©

©

Ano Intensidade da NH máximo

Dequada (m)
1994 + 3,94

o

rv
/

1995 +++++ 6,56
1996 ++ 5,10
1997 +++ 5,69
1998 0 4,64
1999 0 4,60

4.1.5 Temperatura média mensal

Durante o período de 1994 a 1999 a temperatura média mensal do ar

variou de 19 a 28,4 ̂C, sendo as mais elevadas entre outubro e fevereiro e

as mais baixas em junho e julho (Figura 1.6). A diferença entre a menor e a

maior temperatura média mensal, em um mesmo ano, variou de 5,8 (1995)

a 9,0 X (1996), com média igual a 6,9 **0. Durante todo o período as

temperaturas mínimas e máximas absolutas foram, respectivamente, iguais a

0,2 ®C e 41,1 ®C em junho e outubro de 1994 (EMBRAPA 1997).

É importante observar que a temperatura média mensal interagiu de

maneira distinta com os períodos hidrológicos estabelecidos em função da

altura do rio Paraguai (PHNHm) e da área mensal inundada (PHAIm) (Figura
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1.7). No primeiro, as temperaturas mais altas ocorreram na seca e as mais

baixas na cheia, enquanto no segundo as maiores temperaturas ocorreram na

enchente e as menores na vazante. Esse fato é decorrente da defàsagem que

há entre esses dois períodos, como foi mencionado anteriormente.
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Figura 1.6. Temperatura média mensal do ar (°C) registrada na Estação
Agroclimatológica de Nhumirim (18° 59'S, 56° 39 W), sub-região da
Nhecoiândia, Pantanal de Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.
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Figura 1.7. Temperatura média mensal do ar (°C) em relação aos períodos
hidrológicos definidos em A pela régua de Ladário e em B pela área mensal
inundada, para os meses de fevereiro a outubro, no período de 1994 a 1999.
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Pantanal Sul, em Ladário (MS), os períodos hidrológicos de cheias e

vazantes coincidem com as menores temperaturas do meio do ano, porém,

como as maiores cheias se antecipam em relação às menores, elas ocorrem

sob temperaturas mais elevadas, como se observou nos anos de 1995 e 1997

(Figura 1.8).
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Figura 1.8 Área mensal inundada do Pantanal (km^) e temperatura média
mensal do ar (®C), no período de 1994 a 1999.

4.2 Descrição quantitativa da pesca

4.2.1 Captura total e número anual de pescadores

Durante todo o período de estudo entre 1994 e 1999, foi registrado um

total de 82.759 guias de controle de pescado, das quais 70.828 (85%) foram
oriundas da pesca esportiva e o restante (12.131) da pesca profissional (Tabela

1.6). Todas as guias da pesca esportiva Informam sobre a captura de pescado
realizada por um pescador ou grupo de pescadores esportivos, ao passo que
apenas 1/3 das guias da pesca profissional (4.244) correspondem à captura e
os 2/3 restantes (7.887) ao comércio de pescado.
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Observa-se na Tabela 1.6 que o número anual de guias de controle

referentes ao comércio estadual e interestadual de pescado variou de maneira

similar entre 1994 e 1998. O número de guias interestaduais dobrou de 1998

para 1999, o que pode ser atribuído ao registro de pescado adquirido pelos

pescadores esportivos que passou a ser efetuado somente em 1999. Observa-

se ainda que diminuiu o número de guias referentes à captura de pescado da

pesca profissional de 878 em 1994 para 677 em 1999, e aumentou

continuamente o número de guias registradas para a pesca esportiva.

Tabela 1.6 Número anual de guias de controle de pescado registradas para
comércio estadual, comércio interestadual e captura de pescado da pesca
profissional, e para captura da esportiva pelo SCPESCA/MS, na BAP em Mato
Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

Número de guias de controle de pescado

Ano -
Profissional Esportiva

Captura
Total

Total Comércio

estadual

Comércio

Interestadual

Captura Captura

1994 1.862 437 547 878 8.320 9.198

1995 2.184 714 613 857 10.195 11.052

1996 1.767 602 527 638 11.674 12.312

1997 1.380 500 359 521 12.503 13.024

1998 2.033 712 648 673 13.599 14.272

1999 2.905 757 1.471 677 14.337 15.014

Total 12.131 3.722 4.165 4.244 70.628 74.872

Como observaram Catella et al. (1999, 2001) e Catella e Albuquerque

(2000 a, 2000 b), a quantidade de "pescado capturado" pela pesca profissional

foi menor do que a quantidade de "pescado comercializado". Consultando-se

os guardas ambientais, foi esclarecido que a fiscalização (e preenchimento da

Guia de Controle de Pescado) ocorria sobretudo na saída do pescado

comercializado pelas colônias de pesca e estabelecimentos comerciais e,

menos freqüentemente, na entrada de pescado nesses estabelecimentos, o

que corresponderia ao registro de pescado capturado. Tal fato acarretou

prejuízo para as informações relativas à pesca profissional, pois o sistema foi

delineado de forma que as estatísticas sobre captura por espécie, por rio, por

mês e etc. fossem obtidas das guias onde se registra "pescado capturado".

Em vista dessas considerações, foi realizada uma "estimativa de

captura" para a pesca profissional para o período de 1994 a 1999. Como foi
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^  descrito anteriormente, comparou-se a quantidade de "pescado capturado" e

"pescado comercializado" anualmente em cada local de vistoria, definindo-se

^  como "estimativa de captura" ao maior valor entre esses. A soma das
^  estimativas de captura de todos os locais de vistoria correspondeu à
^  "estimativa de captura" anual da pesca profissional, apresentada juntamente
^  com a captura da pesca esportiva na Tabela 1.7. Observa-se que a captura

^  média registrada para a pesca profissional (234,21) foi equivalente a 71% da

média da "captura estimada" (329,71) para a categoria nesse período. A

captura total do Pantanal foi de 1.1751 em 1994 (ano em que não foi

contabilizado o trimestre fevereiro - abril), e aumentou de 1.4001 em 1995 para

^  1.5321 em 1997, mantendo-se estável até 1999 (1.5371). A captura estimada

^  para a pesca profissional diminuiu de 4401 em 1995 para 3191 em 1999,
decaindo de 31% para 21% da captura total, enquanto a pesca esportiva

aumentou de 9601 em 1995 para 1.2361 em 1997, mantendo-se constante até

O  1999 (1.2181).

A Figura 1.9 mostra os valores de captura estimados para a pesca

profissional, a captura da pesca esportiva e a captura total do Pantanal obtidos

no presente estudo entre 1994 e 1999, comparados com a captura da pesca

profissional registrada por Silva (1986) entre 1979 e 1983 e por E. K. Resende

^  (não publicado) para 1984. A captura total atual corresponde aproximadamente

à média do período anterior e destaca-se a redução da pesca profissional do

patamar de 1.007 a 2.1361 para o atual, de modo que a maior quantidade de

^  pescado passou a ser capturado sobretudo pelos pescadores esportivos.

Na Figura 1.10 e na Tabela 1.8 encontra-se o número anual de

'  pescadores profissionais e esportivos que atuaram no Pantanal entre 1994 e

1999. Como alertaram Catella et al. (1996), o número de pescadores

profissionais representa um índice da atividade de pesca e não o número

absoluto de pescadores, pois o mesmo indivíduo é registrado tantas vezes

quantas apresenta seu pescado para a vistoria.
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Tabela 1.7 Captura e sua porcentagem na "captura estimada" para a pesca
profissional, porcentagem da "captura estimada" na captura total; captura da
pesca esportiva e sua porcentagem na captura total de pescado (toneladas), na
BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

(5

O

O

O

o

o

-T

3

O

, -V

Ano
Pesca

Profissional

Captura %
Captura
Estimada

%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

301

310

191

217

193

193

87,0
70,5
69,5
73,3
63,9
60,5

346

440

275

296

302

319

29,4
31.4
21,0
19,3
19,6
20,8

Média 234,2 71,0 329.7 23,6

Esportiva

Captura %

829

960

1.034

1.236

1.237

1.218

70,6
68.6
79,0
80.7
80,4
79,2

1.085,7 76,4

Captura
Total

1.175

1.400

1.309

1.532

1.539

1.537

1.415,3
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Figura 1.9 Variação interanual da quantidade total de pescado capturado
(toneladas) pela pesca profissional no período de 1979 a 1984 (Silva 1986 e
Resende E. K. não publicado) e pela pesca total, profissional e esportiva no
período de 1994 a 1999, na BAP em Mato Grosso do Sul.
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Como o SGPESCA/MS foi implantado em maio de 1994, não foram

obtidas informações relativas aos meses de fevereiro, março e abril. Efetuou-

se, então, a correção do número total de pescadores de 1994, baseando-se na

porcentagem média do número de pescadores que ocorreu nesses meses nos

anos posteriores. Assim, o número anual de pescadores profissionais e

esportivos observados em 1994 foi, respectivamente, igual a 2.896 e 37.993 e

foi corrigido para 4.073 e 47.910, assinalado na Figura 1.10.
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Figura 1.10 Número anual de pescadores profissionais (A) e esportivos (B) que
atuaram na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999. Os
pontos assinalados com (o) correspondem aos valores observados e com (c)
aos valores corrigidos.

Observa-se que o número anual de pescadores profissionais e

esportivos apresentou tendências opostas, durante o período deste estudo:
enquanto o primeiro decaiu o segundo aumentou, entretanto, o número de
pescadores parece ter se estabilizado nos últimos anos, aproximadamente
entre 1.400 e 1.900 para os profissionais a partir de 1996 e, aproximadamente,

entre 57.000 e 59.000 para os pescadores esportivos a partir de 1997.
Baseando-se no número corrigido de pescadores para 1994, observa-se

que a diminuição do número de profissionais acentua-se nos primeiros anos de
estudo e, curiosamente, ocorre redução do número de pescadores esportivos

de 1994 para 1995, aumentando em seguida.
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Tabela 1.8 Número anual de pescadores profissionais e esportivos que
atuaram na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999, sendo
que, para o ano de 1994, encontram-se os valores observados e corrigidos

Ano
Número de pescadores

Profissionais Esportivos

Observado -1994 2.896 37.993

Corrigido -1994 4.073 47.910

1996 2.874 43.921

1996 1.748 51.561

1997 1.875 57.172

1998 1.358 56.713

1999 1.680 58.966

4.2.2 Número mensal de pescadores

O número mensal de pescadores profissionais apresentou um pico no

início do ano, em março, e outro no final, de agosto a outubro, coincidindo,

respectivamente, com os períodos de enchente e vazante do rio Paraguai

(Figura 1.11 A). Já o número de pescadores esportivos aumentou do início

para o final do ano, com decréscimo em junho, durante a cheia e pico em

setembro e outubro, durante a vazante /seca (Figura 1.11 B).

Observando-se o número médio mensal de pescadores e o desvio

padrão dentro de cada mês (Figura 1.12 e a Tabela 1.9) é possível fazer ainda

outras inferências sobre a evolução da pesca ao longo do ano.

O número médio mensal de pescadores profissionais aumentou do início

para o final do ano, ocorrendo um pico em março, (Figura 1.12 A), entretanto,

as médias mensais certamente não são significativamente diferentes em

função da grande variância dentro de cada mês. O coeficiente de variação do

número mensal de pescadores profissionais foi expressivamente maior do que

o dos pescadores esportivos.

Ocorreu grande aumento do número médio mensal de pescadores

esportivos ao longo do ano, porém com pequena variância dentro de cada mês

(Figura 1.12 B). Esse número quadruplicou de quase 3.000 pescadores em
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Figura 1.11 Número mensal de pescadores (pontos cheios) profissionais (A) e
esportivos (B) que atuaram na BAP, em Mato Grosso do Sul, e nível
hidrométrico do rio Paraguai em Ladário - MS (m), no período de 1994 a 1999.
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Figura 1.12 Média e desvio padrão do número mensal de pescadores
profissionais (A) e esportivos (B) que atuaram na BAP em Mato Grosso do Sul,
no período de 1994 a 1999.
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^  fevereiro para mais de 12.000 em outubro, distinguindo-se três grupos de

®  meses com número crescente de pescadores: fevereiro a junho; julho e agosto;

®  e setembro e outubro, que podem ser reunidos em dois períodos, baixa
estação de pesca (fevereiro a junho) e alta estação (julho a outubro).

^  O equivalente a 1/3 do número anual de pescadores esportivos visitou o
^  Pantanal durante os cinco meses da baixa estação, variando, em média, entre

®  3.000 e 4.000 pescadores /mês. Cerca de 2/3 dos pescadores esportivos
concentrou-se nos quatro meses da alta estação, saltando de um patamar de

6.000 pescadores /mês em julho e agosto, para quase 12.000 pescadores /mês

em setembro e outubro, sendo que nesses dois últimos meses concentraram-

^  se em torno de 44% do número total de pescadores esportivos que visitaram a

região anualmente. Quanto à variação do número mensal de pescadores

esportivos dentro de cada mês, setembro foi o mês mais constante (c. v. =

5,4%), ao passo que os meses menos previsíveis foram fevereiro e o trimestre

O  maio - junho - julho, em que o coeficiente de variação oscilou entre 20,2 % e

30,8%.

©

'  Tabela 1.9 Número médio mensal (n.m.), desvio padrão (d.p.), coeficiente de
)  variação (c.v.%) e porcentagem mensal (p.m.%) de pescadores profissionais e
S  esportivos que atuaram na BAR em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a
^  1999. N corresponde ao número de meses analisados.

Mês N
Pescadores profissionais Pescadores esportivos

*
n.m. d.p. c.v.% p.m.% n.m. d.p. c.v.% p.m.%

Fevereiro 5 194,2 83,4 43,0 8,9 2.792,6 860,6 30,8 5,3
t-N.

Março 5 273,2 49,7 18,2 12,5 4.139,4 487,2 11,8 7,8
.-N.

Abril 5 163,2 86,1 52,7 7.5 4.018,0 469,9 11,7 7,6

Maio 6 222,0 141,9 63,9 10,2 3.753,0 939,5 25,0 7,1

•>
t

Junho 6 218,0 127,4 58,4 10,0 2.738,3 551,9 20,2 5,2

- Julho 6 185,7 123,2 66,4 8,5 5.952,2 1.702,3 28,6 11,3

Agosto 6 282,2 167,1 59,2 13,0 6.177,0 1.046,4 16,9 11.7

Setembro 6 282,0 135,3 48,0 13,0 11.268,0 612,9 5,4 21,3

Outubro 6 356,5 143,3 40,2 16,4 12.040,8 1.568,8 13,0 22,8
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4.2.3 Origem e meio de transporte utilizado pelos pescadores esportivos

^  Na Tabela 1.10 encontra-se o número anual e a porcentagem de

^  pescadores esportivos que visitaram o Pantanal de Mato Grosso do Sul,

0  segundo o Estado de origem, entre 1994 e 1999. Observa-se que a maioria

®  desses pescadores vieram sobretudo do Estado de São Paulo, porém, embora

^  o número absoluto de paulistas tenha aumentado durante o período de estudo,
^  sua participação relativa no cômputo total vem diminuindo de 71 % em 1995
0  (31.244) para 66% em 1999 (38.957). Em seguida, paranaenses e mineiros

^  foram os pescadores esportivos que mais freqüentaram a região durante o

período de estudo. De 1995 para 1999 os paranaenses aumentaram em

número de 4.865 para 7.735 e em porcentagem de 11% para 13%, e os

mineiros em número de 3.156 para 5.073 e em porcentagem de 7% para 9%.

^  Dentre os pescadores que representaram mais de 1 % do número total em pelo

menos um ano desse período, vale notar que os próprios sul-matogrossenses,

os gaúchos e os goianos aumentaram em número e porcentagem, ao passo

que os catarinenses e os cariocas aumentaram em número, mas não em

porcentagem, entre 1995 e 1999.

É interessante observar que a maioria dos pescadores esportivos veio

de estados limítrofes de Mato Grosso do Sul utilizando meio de transporte

^  rodoviário, dirigindo seu próprio veículo ou de ônibus (Tabela 1.11). Entre 1994

e 1999 observou-se que a porcentagem de pescadores que utilizou veículo

diminuiu de 76% para 68% e aumentou a porcentagem daqueles que utilizaram

ônibus de 16% para 22%. O meio de transporte "ônibus" representa tanto

ônibus regular de carreira como ônibus especial, próprio ou fretado

especificamente para a jornada, mas os dados disponíveis não permitem

distinguir entre ambos. Observou-se também aumento do número de

pescadores que utilizaram avião de 3.143 em 1995 para 3.701 em 1999,

mantendo-se entre 6 e 7% do número total.

J

fV

.?
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Tabela 1.10 Número anual de pescadores esportivos que visitaram a BAP em Mato Grosso do Sul, por Estado de origem, no
período de 1994 a 1999.

Estado 94 % 95 % 96 % 97 % 98 % 99 %

São Paulo 27.407 72.1 31.244 71,1 37.396 72,5 38.808 67,9 38.441 67,8 38.957 66,1
Paraná 4.354 11,5 4.865 11.1 5.256 10,2 7.526 13,2 7.678 13,5 7.735 13,1

Minas Gerais 2.547 6.7 3.156 7,2 4.461 8.7 5.272 9.2 4.991 8.8 5.073 8.6

Santa Catarina 1.050 2.8 1.011 2,3 1.036 2.0 1.421 2,5 1.664 2.9 1.690 2.9

Mato Grosso do Sul 545 1.4 1.299 3.0 987 1.9 1.158 2.0 1.341 2.4 1.946 3.3

Rio Grande do Sul 423 1.1 345 0.8 596 1.2 680 1,2 666 1.2 849 1.4
Rio de Janeiro 396 1.0 401 0.9 341 0.7 592 1.0 515 0.9 601 1.0

Goiás 101 0.3 295 0.7 306 0.6 383 0.7 523 0.9 790 1.3

Distrito Federal 103 0,3 120 0.3 168 0.3 283 0.5 186 0.3 290 0.5

Espirito Santo 61 0.2 77 0.2 59 0.1 65 0.1 133 0,2 152 0,3

Bahia 9 0.0 10 0.0 49 0.1 77 0.1 32 0.1 33 0.1
Mato Grosso 27 0.1 12 0.0 40 0.1 9 0.0 71 0.1 26 0.0

Ceará 16 0.0 4 0.0 2 0.0 62 0.1 3 0.0 4 0.0

Rio Grande do Norte 65 0.1 14 0.0 2 0.0 « •

Acre 16 0.0 6 0,0 11 0.0 10 0.0 .

Tocantins 4 0.0 2 0,0 8 0.0 17 0.0 4 0.0

Para 16 0.0 6 0.0 12 0.0

Roraima 23 0.1 2 0.0 3 0.0 . • 2 0.0

Alagoas 8 0.0 15 0.0 3 0,0 2 0.0

Paraíba 7 0.0 , 19 0.0 0 0,0 . .

Sergipe 7 0,0 6 0.0 3 0.0 2 0.0 • t 1 0.0

Maranhão 2 0.0 , , 10 0.0 4 0,0

Pernambuco 1 0.0 2 0.0 2 0.0 6 0.0 . • . .

Amazonas 3 0,0 7 0.0 , , • • .

Piauí 2 0.0 2 0.0 5 0.0 • • .

Rondônia 2 0.0 6 0.0 ♦ • • .

Sem Informação 916 2.4 973 2.2 836 1.6 734 1.3 421 0.7 795 1.3

Total 37.993 100,0 43.921 100,0 51.561 100.0 57.172 100,0 56.713 100,0 58.966 100,0
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Tabela 1.11 Número anual de pescadores esportivos e meio de transporte
utilizado (porcentagem entre parênteses), para visitar a BAP em Mato Grosso
do Sul, no período de 1994 a 1998.

Ano N Veículo ônibus Avião Trem Outros S.i.*

1994 37.993 28.730 5.927 2.437 1 39 859

(75,61) (15,60) (6.41) (0,00) (0.10) (2,26)

1995 43.921 33.005 6.928 3.143 57 6 782

(75,14) (15,76) (7.15) (0,12) (0,01) (1,78)

1996 51.561 38.052 9.121 3.131 6 55 1.196

(73,80) (17,69) (6.07) (0.01) (0.10) (2,32)

1997 57.172 40.602 11.921 3.696 24 33 896

(71,01) (20,85) (6,46) (0.04) (0,05) (1.56)

1998 56.713 40.400 11.666 3.150 2 55 1.440

(71,23) (20,57) (5,55) (0.00) (0,09) (2,53)

1999 58.966 39.796 13.237 3.701 24 31 2.177

(67,49) (22,44) (6,27) (0,04) (0,05) (3.69)

S.i. = sem informação

4.2.4 Número de dias de pescaria e rendimento por viagem

y

;

Realizou-se um estudo exploratório a fim de verificar a simetria da

distribuição do número mensal de dias das pescarias profissionais e esportivas

(NDP) e do rendimento em kg de pescado /pescador-víagem, para os anos de
1995 e 1999, e optou-se por não incluir as distribuições neste trabalho. O NDP

apresentou distribuição simétrica apenas nos meses de junho e julho de 1995 e
junho, julho e agosto de 1999, e que o rendimento apresentou distribuição
simétrica apenas em maio de 1995. Em vista disso, utilizou-se a mediana como

medida de centralidade para exprimir os valores mensais de NDP e o
rendimento em kg de pescado /pescador-viagem como recomendam Sokal e

Rohlf (1995) para distribuições assimétricas.
As pescarias profissionais duraram entre 1 e 10 dias de pesca, com

mediana anual de 6 dias, ao passo que as pescarias esportivas duraram de 4 a

6 dias com mediana anual de 5 dias e foram mais curtas somente em alguns
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(§ meses do primeiro semestre (Figura 1.13). As pescarias profissionais tenderam

#  a ser mais curtas no início (seca /enchente) e no final do ano (vazante/seca), e

^  mais longas durante a cheia, no meio do ano (Figura 1.14). Observa-se ainda
#
^  tendência de aumento da duração das pescarias profissionais a partir de 1996

^  (Figura 1.14).

#  O rendimento mediano mensal das pescarias profissionais variou de 26

^  ai 14,5 kg /pescador-viagem, com mediana anual equivalente a 75 kg
/pescador-viagem (Figura 1.15 A). Os menores rendimentos ocorreram em

^  fevereiro (seca /enchente), maio (cheia) e outubro (seca), com um pico no
9  primeiro em março (enchente /cheia) e outro em agosto (vazante). Para as

^  pescarias esportivas, o rendimento mediano mensal variou de 18,6 a 26,9 kg

/pescador-viagem, com mediana anual equivalente a 21 kg /pescador-viagem

(Figura 1.15 B). Ocorreram dois valores muito elevados em fevereiro e março

de 1995, durante a enchente desse ano de cheia excepcional (assinalados na

^  Figura 1.15 B).De maneira geral, o menor rendimento das pescarias esportivas

ocorreu no trimestre fevereiro-março-abril, aumentando em maio e diminuindo

^  até outubro, sendo que em agosto os rendimentos foram elevados e com

^  pouca variação.

Durante todo o ano de 1994 até julho de 1995 a cota de captura

permitida para os pescadores esportivos foi de 30 kg mais um exemplar de

qualquer tamanho, e a partir de agosto de 1995 essa cota foi reduzida para 25

kg mais um exemplar de qualquer tamanho. Os pontos referentes a essas duas

cotas encontram-se assinalados na Figura 1.15 e observa-se que eles se

confundem (com exceção dos pontos de fevereiro e março de 1995), indicando

que essa diferença na cota não implicou alteração no rendimento mediano em

kg / pescador esportivo - viagem de pesca.

}
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Figura 1.13 Mediana mensal do número de dias de pesca das pescarias
profissionais e esportivas, na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994
a 1999. Os números assinalados indicam o número de pontos sobrepostos.
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Figura 1.14 Mediana mensal do número de dias de pesca (NDP) das pescarias
profissionais (pontos cheios), na BAP em Mato Grosso do Sul, em relação ao
nível hidrométrico do rio Paraguai em Ladário - MS, no período de 1994 a
1999.
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Figura 1.15 Medianas da quantidade mensal de pescado capturado por viagem
(kg /pescador-viagem) em pescarias profissionais (A) e esportivas (8), na BAP
em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999. Os pontos cheios em B
correspondem aos meses em que foi permitida a cota de captura de 30 kg mais
um exemplar e foram ligeiramente deslocados para a direita, a fim de evitar
sobreposição com os pontos vazios, que correspondem aos meses em que
essa cota foi reduzida para 25 kg mais um exemplar. As setas indicam os
rendimentos excepcionais dos meses de fevereiro e março de 1995
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#
^  4.2.5 Captura por espécie

^  Captura total por espécie
#

^  Na Tabela 1.12 encontra-se a quantidade total e a porcentagem relativa
%  de pescado capturado por espécie entre 1994 e 1999, para a pesca total,

#  profissional e esportiva, incluindo "outras espécies", que compreende o

^  conjunto daquelas que não foram computadas individualmente pelo
^  SCPESCA/MS. Na Figura 1.16 as espécies foram dispostas em ordem

decrescente de porcentagem de captura para a pesca total e por categoria.

®  A pesca no Pantanal concentrou-se sobre poucas espécies, sendo a

^  pesca profissional mais seletiva do que a pesca esportiva. O pacu Piaractus
^  mesopotamicus foi a espécie mais capturada, representando quase 1/3 da

produção total e o pintado Pseudoplatystoma corruscans foi a segunda mais

^  importante, e juntas representaram quase a metade de toda a captura do

período (47%). Observando-se a Figura 1.16 A e B é possível eleger três

grupos distintos de espécies (a, b e c), em ordem decrescente de importânciay

relativa de captura, para a pesca total, profissional e esportiva:

7

r>,

3

y

/

- Pesca total: (a) pacu (30%), (b) pintado (17%) e (c) demais espécies,

formando um continuam desde o piavuçu Leporinus macroceptialus (10%) ao

tucunaré (0,2%);

- Pesca profissional: (a) pacu e pintado juntos representaram 70% da captura,

e somando-se o cachara Pseudoplatystoma fasciatum (equivalente comercial

do pintado), as três espécies responderam por quase 80% da captura total da

categoria, (b) formou-se um continuam de espécies desde o jaú Paulicea

luetkeni (6%) até a piranha (3%), e (c) demais espécies que representaram

individualmente menos de 1,2%;

- Pesca esportiva: (a) o pacu destacou-se sozinho, representando mais de %

da captura total, (b) formou-se um continuam de espécies desde o pintado

(14%) até a piranha (5%), e (c) as demais espécies, que formaram um segundo

continuam desde o curimbatá Prochilodus lineatus (2%) ao tucunaré (0,3%).
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Tabela 1.12 Captura total por espécie (toneladas) e porcentagem relativa,
efetuada pela pesca total (Total), profissional (Prof.) e esportiva (Esp.) na BAR
em Mato Grosso do Sul, durante entre 1994 e 1999. As letras a, b e o denotam
os grupos de espécies apontados na Figura 1.16 e mencionados no texto.

Espécies Total %  Espécies Prof. %  Espécies Esp. %

A

Pacu 2.393,8
a

30,2 Pacu 518,8
a

36,9 Pacu 1.875,0 28,8

B Pintado 459,3 32,7 b

Pintado 1.344,3 17,0 Cachara 135,5 9,6 Pintado 885,0 13,6

0 b Piavuçu 760,6 11,7

Piavuçü 777,3 9,8 Jaú 78,2 5,6 Outras esp. 686,6 10,5

Outras esp. 703,7 8,9 Barbado 77,1 5,5 Dourado 527,1 8,1

Dourado 574,4 7,3 Dourado 47,3 3,4 Barbado 466,8 7.2

Cachara 549,2 6,9 Piranha 45,5 3,2 Cachara 413,8 6.4

Barbado 543,9 6,9 c Piranha 338,3 5.2

Piranha 383,7 4,8 Outras esp. 17,1 1.2 c

Jaú 219,5 2,8 Piavuçu 16,6 1,2 Curimbatá 158,4 2.4

Curimbatá 159,5 2,0 Piraputanga 3,4 0,2 Jaú 141,3 2.2

Piraputanga 104,5 1,3 Jurupoca 2,6 0,2 Piraputanga 101,1 1.6

Jurupensém 98,7 1,2 Jurupensém 2,5 0,2 Jurupensém 96,2 1.5

Jurupoca 50,0 0,6 Curimbatá 1.1 0,1 Jurupoca 47,4 0.7

Tucunaré 17,1 0,2 Tucunaré 0.1 0,0 Tucunaré 17,0 0.3

Total 7.919,6 100,0 Total 1.405,1 100,0 Total 6.514,5 100,0

A Pesca total B Pesca profissional •
e esportiva o

40 r 40 r

a> 20» 20

5  10

Espécies ordenadas

5  10 C

Espécies ordenadas

Figura 1.16 A Porcentagem relativa de captura por espécie, efetuada pela
pesca total e B pela pesca profissional (pontos cheios) e esportiva (pontos
vazios), na BAP em Mato Grosso do Sul, durante todo o período de 1994 a
1999. As espécies encontram-se em ordem decrescente de captura, conforme
a Tabela 1.12 e as letras a, b e c denotam os grupos de espécies delimitados
pelas barras transversais, mencionados no texto.
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Captura anual por espécie

#

®  Na Figura 1.17 encontra-se a captura anual total por espécie entre 1994
^  e 1999, observando-se que: dentre todas as espécies investigadas, apenas a

^  captura do pacu Piaractus mesopotamicus diminuiu desde 1994, estabilizando-
^  se a partir de 1997; aumentaram as capturas de barbado Pinirampus

®  pirinampu, Luciopimelodus pati e píraputanga Brycon microlepis, sobretudo em

^  1999; aumentou até 1998 as capturas de dourado Salminus maxillosus,
'9^  jurupensém Sorubim cf. lima, tucunaré Cichia sp. e "outras espécies",

ocorrendo redução acentuada na captura de dourado e tucunaré Cichia sp. em

#  1999; aumentou até 1997 as capturas de píavuçu Leporinus macrocephaius e

^  jurupoca Hemisorubim platyrhynchos, ocorrendo redução acentuada na captura
9^  de jurupoca a partir de 1998; ocorreu redução na captura das piranhas

^  Pygocentrus nattereri e Serrasaimus spp. de 1994 para 1995, seguida de

9  aumento; as capturas de pintado Pseudoplatystoma corruscans, cachara P.

fasciatum, jaú Paulicea letkeni e curimbatá Prochilodus lineatus oscilaram, mas

^  sem revelar tendência de aumento ou redução.
^  Na Figura 1.18 observa-se que a captura da pesca profissional
/

apresentou padrão semelhante ao da pesca total para pacu, pintado e

jurupensém, porém, foi distinta para as demais: o cachara e a jurupoca

apresentaram um pico em 1995, reduzindo-se em seguida até o final do

período; a captura do jaú também oscilou, mas com tendência nítida de

redução do início para o final do período; a produção de dourado e píavuçu

reduziu-se de 1994 a 1996, aumentando em seguida até 1998 e reduzindo-se

novamente em 1999; a captura de barbado aumentou suavemente até 1997,

decaindo em 1998 e aumentando novamente em 1999; as capturas de piranha,

píraputanga e "outras espécies" oscilaram ao longo do período sem revelar

qualquer tendência; a captura de tucunaré foi inexpressiva e irregular; e não faz

sentido avaliar a captura do curimbatá para a pesca profissional visto que é

proibido comercializá-la atualmente no Estado.

Como a pesca esportiva responde pela maior parte da produção,

observa-se na Figura 1.19 que a captura das espécies seguiu

aproximadamente o mesmo padrão da pesca total entre 1994 e 1999.
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Na Figura 1.20 encontra-se a variação interanual da porcentagem

relativa das espécies capturadas pela pesca total, profissional e esportiva entre

1994 e 1999. Como era de se esperar, observa-se que o perfil da pesca total é

semelhante ao da pesca esportiva, assim como foi visto para as capturas. O

aspecto mais forte da Figura 1.20 é a redução da importância relativa do pacu

^  ao longo do período para a pesca total, profissional e esportiva. A espécie

9  representou cerca de 50% da produção em 1994 e passou a representar

aproximadamente % da produção da pesca total e esportiva, e 1/3 da produção

da pesca profissional em 1999.

Com a redução da participação do pacu nas capturas de 1994 para

#  1995, inicialmente aumentou a participação relativa de pintado, piavuçu,

cachara, jaú, piraputanga e "outras espécies" para a pesca total e esportiva; e

aumentou a importância de pintado cachara, barbado, jaú, jurupoca e "outras

^  espécies" para a pesca profissional. A partir de 1997, quando a produção de

^  pacu se estabilizou, a participação relativa das demais espécies apresentou

^  menor variação para a pesca esportiva do que para a profissional, como se

^  observa pela disposição de faixas aproximadamente horizontais com pequena
^  alteração em sua "largura". Comparando-se a importância relativa das espécies
/

^  entre o primeiro (1994) e o último ano de estudo (1999), para a pesca total,

observa-se que: diminuiu expressivamente a participação de pacu (47,3% e

25,6%); manteve-se aproximadamente constante a participação de pintado,

cachara, piranha, jaú, curimbatá e tucunaré; e aumentou a participação de

piavuçu, dourado, barbado, piraputanga, jurupensém, jurupoca e "outras

espécies".

Na Tabela 1.13 encontram-se os valores numéricos das capturas anuais

por espécie e por categoria, apresentados anteriormente nas Figuras 1.17,1.18

e 1.19, e na Tabela 1.14 encontram-se as porcentagens relativas desses

valores apresentados na Figura 1.20.
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Figura 1.17 Variação interanuai da quantidade de pescado capturado
(toneladas) por espécie pela pesca total, na BAP em Mato Grosso do Sul, no
período de 1994 a 1999.

58



#

# Pesca profissional

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

J

(<%
/

-f

/

'^■.

97 S8 »

- 007

Legenda

94 9S 90

r

I"

94 96 90 97 90 99

Nome das espécies segundo a posição dos gráficos

Pacu Pintado Piavuçu Dourado

Cachara Barbado Piranha Jaú

Curimbatá Piraputanga Jurupensém Jurupoca

Tucunaré Outras esp.

Figura 1.18 Variação interanual da quantidade de pescado capturado
(toneladas) por espécie pela pesca profissional, na BAP em Mato Grosso do
Sul, no período de 1994 a 1999.
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Figura 1.19 Variação interanual da quantidade de pescado capturado
(toneladas) por espécie pela pesca esportiva, na BAP em Mato Grosso do Sul,
no período de 1994 a 1999.
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Figura 1.20 variação interanual da porcentagem relativa das espécies
capturadas pela pesca total, profissional e esportiva na BAP em Mato Grosso
do Sul, entre 1994 e 1999.
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Tabela 1.13 Quantidade de pescado capturado por espécie (kg) pela pesca total, profissional (a partir de "pescado capturado") e
esportiva na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

Ano PAC PIN PIA DOU CAC BAR PIR JAU CUR PIT JUE JUA TUC OUT TOTAL

Pesca Total

1994 534.404,1 178.797,3 62.147,4 48.155,1 69.372,7 50.359,5 69.271,0 31.918,1 20.422,1 11.255,6 7.650,4 4.504,4 1.248,5 41.092,4 1.130.598,6

1995 427.708,2 280.634,8 129.779,7 53.002,7 108.120,7 50.234,9 48.486,1 55.232,0 18.897,5 16.188,9 6.509,5 5.851,9 1.240,1 67.544,5 1.269.431,5

1996 361.665,4 194.688,6 97.297,2 79.660,3 89.213,8 87.393,8 54.440,9 24.579,3 45.176,2 17.343,5 17.606,0 9.096,3 3.884,0 143.005,5 1.225.050,8

1997 345.738,6 253.945,6 170.009,4 135.728,4 110.402,9 116.999,3 65.236,7 37.817,5 21.648,4 17.557.3 21.850,6 11.961,0 4.069,0 140.418,4 1.453.383,1

1998 362.754,1 230.189,2 162.263,4 160.100,3 78.613,6 100.872,2 61.072,3 29.524,9 25.974,6 17.436,4 24.219,7 10.795,8 5.260,5 160.553,6 1.429.630,6

1999 361.542,4 206.045,5 155.762,3 97.713,7 93.525,2 138.036,1 85.223,3 40.382,1 27.407,5 24.723,8 20.860,2 7.798,4 1.395,0 151.062,9 1.411.478,4

Pesca Profissional

1994 160.570,8 63.321,5 5.224,7 8.237,7 24.937,4 11.280,1 10.495,8 13.787,0 22,6 605,7 124,6 329,7 28,0 2.203,9 301.169,5

1995 94.103,3 119.087,7 1.361,3 7.507,4 34.121,9 14.720,8 8.310,5 25.002,3 20,0 471,0 96,0 1.131,0 11,0 3.589,9 309.534,1

1996 73.048,6 54.678,9 1.155,2 5.350,6 25.242,6 14.483,1 4.874,0 8.658,8 560,0 1.075,0 100,5 301,0 0,0 1.363,5 190.891,8

1997 57.938,8 81.086,9 1.880,8 8.247,0 20.330,2 16.147,8 10.271,9 14.632,4 100,1 289,0 358,5 318,0 0,0 5.614,2 217.215,6

1998 70.162,9 70.241,6 4.470,8 11.222,9 14.332,5 8.110,4 2.887,3 7.723,8 300,0 499,8 1.051,0 336,5 90,0 1.588,5 193.018,0

1999 62.997,9 70.884,5 2.523,5 6.741.4 16.492,1 12.368,7 8.630,6 8.347,6 85,0 493,8 776,0 166,9 0,0 2.732,3 193.240,3

Pesca Esportiva

1994 373.833,3 115.475,8 56.922,7 39.917,4 44.435,3 39.079,4 58.775,2 18.131,1 20.399,5 10.649,9 7.525,8 4.174,7 1.220,5 38.888,5 829.429,1

1995 333.604,9 161.547,1 128.418,4 45.495,3 73.998,8 35.514,1 40.175,6 30.229,7 18.877,5 15.717,9 6.413,5 4.720,9 1.229,1 63.954,6 959.897,4

1996 288.616,8 140.009,7 96.142,0 74.309.7 63.971,2 72.910,7 49.566,9 15.920,5 44.616,2 16.268,5 17.505,5 8.795,3 3.884,0 141.642,0 1.034.159,0

1997 287.799,8 172.858,7 168.128,6 127.481,4 90.072,7 100.851,5 54.964,8 23.185,1 21.548,3 17.268,3 21.492,1 11.643,0 4.069,0 134.804,2 1.236.167,5

1998 292.591,2 159.947,6 157.792,6 148.877,4 64.281,1 92.761,8 58.185,0 21.801,1 25.674,6 16.936,6 23.168,7 10.459,3 5.170,5 158.965,1 1.236.612,6

1999 298.544,5 135.161,0 153.238,8 90.972,3 77.033,1 125.667,4 76.592,7 32.034,5 27.322,5 24.230,0 20.084,2 7.631,5 1.395,0 148.330,6 1.218.238,1

VAC=pacu, PIN=pintado, PIA=plavuçu, DOU=dourado, CAC=cachara, BAR=barbado, barbado-surubim, PIR=piranha, plrambeba, catarina, JAU=jaú,
CUR=curímbatá, PIT=piFaputanga. JUE=jurupensém, JUA=jurupoca, TUC=tucunaré, OUT=cutras espécies.
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Tabela 1.14 Porcentagem relativa da quantidade anual de pescado capturado por espécie (%) pela pesca total, profissional (a partir
de "pescado capturado") e esportiva na BAR em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

Ano PAC' PIN PIA DOU CAC BAR PIR JAU CUR PIT JUE JUA TUC OUT
Pesca Total

1994 47,3 15,8 5,5 4,3 6,1 4,5 6,1 2,8 1,8 1,0 0,7 0,4 0,1 3,6
1995 33,7 22,1 10,2 4,2 8,5 4,0 3,8 4,4 1,5 1,3 0,5 0,5 0,1 5,3
1996 29,5 15,9 7,9 6,5 7,3 7,1 4,4 2,0 3,7 1.4 1,4 0,7 0,3 11,7
1997 23,8 17,5 11,7 9,3 7,6 8,1 4,5 2,6 1.5 1,2 1.5 0,8 0,3 9,7
1998 25,4 16,1 11,4 11,2 5,5 7,1 4,3 2,1 1,8 1,2 1,7 0,8 0,4 11,2
1999 25,6 14,6 11,0 6,9 6,6 9,8 6,0 2,9 1,9 1,8 1,5 0,6 0,1 10,7
Pesca Profissional

1994 53,3 21,0 1.7 2,7 8,3 3,7 3,5 4,6 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,7
1995 30,4 38,5 0,4 2,4 11,0 4,8 2,7 8,1 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 1,2
1996 38,3 28,6 0.6 2,8 13,2 7,6 2,6 4,5 0,3 0,6 0,1 0,2 0,0 0,7
1997 26,7 37,3 0,9 3,8 9,4 7,4 4,7 6,7 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 2,6
1998 36,4 36,4 2.3 5,8 7,4 4,2 1,5 4,0 0,2 0,3 0,5 0,2 0,0 0,8
1999 32,6 36,7 1,3 3,5 8,5 6,4 4,5 4,3 0,0 0,3 0,4 0,1 0,0 1,4
Pesca esportiva
1994 45,1 13,9 6,9 4,8 5,4 4,7 7,1 2,2 2,5 1,3 0,9 0,5 0,1 4,7
1995 34,8 16,8 13,4 4,7 7,7 3,7 4,2 3,1 2,0 1,6 0,7 0,5 0,1 6,7
1996 27,9 13,5 9,3 7,2 6,2 7,1 4,8 1,5 4,3 1,6 1.7 0,9 0,4 13,7
1997 23,3 14,0 13,6 10,3 7,3 8,2 4,4 1,9 1,7 1,4 1,7 0,9 0,3 10,9
1998 23,7 12,9 12,8 12,0 5,2 7,5 4,7 1,8 2,1 1,4 1.9 0,8 0,4 12,9
1999 24,5 11,1 12,6 7,5 6,3 10,3 6,3 2,6 2,2 2,0 1.6 0,6 0,1 12,2

VAC=pacu, PIN=pintado, PlA=piavuçu, DOU=dourado, CAC=cachara, BAR=barbado, barbado-surubim, PIR=píranha, pirambeba, catarina, JAU=jaú,
CUR=curímbatá, PIT=piraputanga, JUE=jurupensém, JUA=jurupoca, TUC=tucunaré, OUT=outras espécies.
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Figura 1.21 Variação mensal da quantidade total de pescado capturado
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^  Captura por espécie por mês

^  A variação da captura média mensal da maioria das espécies realizada
A
^  pela pesca total (Figura 1.23) foi semelhante ao perfil de captura dessas
^  espécies pela pesca esportiva (Figura 1.25). De maneira geral, verifica-se que
9  a captura aumentou do início para o final do ano, ocorrendo uma diminuição

®  em junho, acompanhando a variação mensal do número de pescadores
®  esportivos.
^  Para a pesca esportiva, observa-se na Figura 1.25 que, a despeito do
9  aumento do número de pescadores e, portanto, da pressão de pesca (Figura

®  1.12), a captura média de jurupensém Sorubim cf. lima diminuiu a partir de

®  agosto; as capturas de piavuçu Leporinus macrocephaius, barbado Pinirampus
9^  pirinampu, piranha Pygocentrus nattereri e Serrasaimus sp, piraputanga Brycon
9  microlepis e tucunaré Cichia sp. diminuíram em outubro; e a captura do

9  dourado Salminus maxillosus e jau Paulicea luetkeni se estabilizaram a partir

de julho.

Diferentemente da pesca esportiva, observa-se na Figura 1.24 que as

^  pescarias profissionais não apresentam um padrão geral de aumento das

capturas médias das espécies do início para o final do ano, provavelmente em

função de seu esforço de pesca mais constante. A captura do pacu apresentou

um pico em março, decaindo em abril e aumentando em seguida até outubro, e

a captura de pintado manteve-se aproximadamente constante ao longo de todo

o ano, ocorrendo aumento em outubro. O cachara foi capturado, sobretudo

durante as águas baixas, no início do ano em fevereiro e março, e no final do

ano, em outubro. A captura do dourado oscilou ao longo do ano, com picos em

fevereiro, junho e setembro. O barbado e a jurupoca também foram capturados

principalmente no início do ano em fevereiro e março, apresentando pequeno

aumento no final do ano. De maneira oposta, o jaú e o jurupensém foram

capturados principalmente nos meses mais cheios, entre maio e agosto. As

capturas de piavuçu, piranha, piraputanga e '^outras espécies" oscilaram, mas

aumentaram do início para o final do ano, observando-se redução acentuada

da captura de piavuçu a partir de agosto e das demais em outubro.

Na Figura 1.26 observam-se os perfis das porcentagens relativas das

capturas médias mensais por espécie, realizadas pela pesca total, profissional

m

9

9

j

/

/
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#

#

#
#  e esportiva, entre 1994 e 1999, sendo que o perfil da pesca total se aproxima

#  muito do perfil da pesca esportiva. Ao se observar a porcentagem relativa

mensal de captura das espécies, diminui o efeito da variação do esforço,

permitindo avaliar a variação da vulnerabilidade das espécies à pesca ao longo

9  do ano, revelando, assim, alguns padrões semelhantes para a pesca

9  profissional e esportiva. A importância relativa do pintado diminuiu lentamente

®  do início para o finai do ano e, de maneira oposta, a importância de píavuçu e
9^  piranha aumentou do início para o final do ano, mas reduziu-se em outubro. A
^  importância relativa de dourado e jaú foi maior no meio do ano (durante a

9  cheia), ao contrário do cachara. A importância de "outras espécies" aumentou

^  do início para o final do ano para a pesca profissional, mas, principalmente
m

.  para a pesca esportiva. Para a pesca profissional, observa-se que a
9
0  importância relativa do pacu aumentou do início para o final do ano, ao passo
9  que, para a pesca esportiva, a importância do pacu teve um pico em março,

9  diminuindo até outubro e esboçando um leve aumento até outubro. A

participação do barbado foi mais importante no início do ano (durante a seca)

para a pesca profissional, diminuindo até o final do ano e foi aproximadamente

constante para a pesca esportiva, mas reduzindo em abril (durante a enchente

/cheia); a importância da piranha manteve-se aproximadamente constante ao

longo do ano para a pesca esportiva e foi maior para a pesca profissional no

meio do ano (durante a cheia).

Na Tabela 1.15 encontram-se os valores numéricos das capturas

mensais por espécie e por categoria, apresentados anteriormente nas Figuras

1.23, 1.24 e 1.25, e na Tabela 1.16 encontram-se as porcentagens relativas

desses valores apresentados na Figura 1.26.
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Tucunaré Outras esp.

Figura 1.23 Variação da quantidade média mensal de pescado capturado
(tcrieíadas) por espécie, pela pesca total na BAR em Mato Grosso do Sul, no
período de 1994 a 1999.
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Figura 1.24 Variação da quantidade média mensal de pescado capturado
(toneladas) por espécie, pela pesca profissional na BAP em Mato Grosso do
Sul, no período de 1994 a 1999.
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Figura 1.25 Variação da quantidade média mensal de pescado capturado
(toneladas) por espécie, pela pesca esportiva na BAR em Mato Grosso do Sul,
no período de 1994 a 1999.
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Figura 1.26 Participação relativa da captura média mensal por espécie,
realizada pela pesca total, profissional e esportiva, na BAR em Mato Grosso do
Sul, no período de 1994 a 1999.
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Tabela 1.15 Quantidade média mensal de pescado capturado por espécie (kg) pela pesca total, profissional (a partir de "pescado
capturado") e esportiva na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

Espécie Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Pesca total

Pacu 26.005,5 46.286,0 30.966,2 30.730,9 25.556,1 40.876,5 50.855,3 78.376,3 86.525,6

Pintado 20.079,2 23.623,2 20.734,8 19.378,6 18.075,9 23.940,9 26.208,0 37.063,4 45.685,6

Piavuçu 2.896,1 4.953,4 6.347,8 8.513,8 7.855,8 16.076,6 18.030,7 37.325,7 29.909,4

Dourado 4.884,2 9.012,2 10.870,6 12.782,0 7.951,6 13.812,8 13.910,7 13.826,7 12.803,6

Cachara 10.758,9 12.566,7 6.270,4 6.487,9 5.760,4 8.437,1 9.657,0 14.001,7 22.534,1

Barbado 7.273,2 7.164,0 5.384,1 6.983,2 6.986,1 12.294,3 14.786,8 17.176,2 15.904,9

Piranha 2.817,0 3.784,4 4.264,0 4.703,9 4.576,9 8.134,1 9.447,0 15.106,1 12.932,4

Jaú 1.408,0 2.166,6 2.628,6 4.814,6 5.225,9 5.422,7 6.758,6 4.772,2 4.412,3

Curimbatá 243,6 1.206,6 1.459,2 1.045,6 497,7 803,0 1.622,2 8.844,9 11.349,8

Piraputanga 121,8 595,2 1.020,0 1.263,8 1.010,7 1.653,7 3.367,9 5.727,8 2.946,1

Jurupensém 501,4 957,4 965,3 1.199,7 1.587,5 4.336,0 2.733,9 2.136,0 2.436,2

Jurupoca 709,0 1.218,7 538,3 464,7 298,7 620,9 633,2 1.491,6 2.770,4

Tucunaré 18,0 15,4 85,8 294,4 238,0 524,7 617,8 658,8 416,4

Outras esp. 5.185,2 6.355,6 7.365,8 6.390,9 5.319,6 13.810,0 15.715,1 29.879,6 30.408,8

Total 82.901,2 119.905,4 98.901,2 105.054,1 90.941,0 150.743,4 174.344,3 266.387,2 281.035,7

Pesca profissional
17.689,0Pacu 6.259,1 11.234,9 4.915,6 7.084,6 7.925,5 8.990,7 12.573,8 13.532,1

Pintado 9.463,2 9.862,0 7.888,0 7.747,8 8.525,1 6.776,3 9.538,0 8.612,1 12.673,2

Piavuçu 2,0 36,8 78,8 331,7 420,1 359,0 702,1 530,2 328,3

Dourado 318,2 1.271,9 489,9 882,5 1.166,6 921,0 1.091,4 1.303,5 786,2

Cachara 4.451,2 5.519,0 1.023,7 1.314,0 1.700,5 720,7 2.190,2 2.411,3 5.078,0

Barbado 2.671,6 1.977,1 1.051,9 1.208,5 1.212,2 1.032,8 1.821,4 1.360,4 1.465,9

Piranha 110,3 603,1 349,9 489,2 1.443,2 1.312,4 1.424,7 1.402,6 620,2

Jaú 605,9 427,3 946,1 2.147,2 2.413,0 1.759,4 3.123,4 1.119,7 813,1

Continua
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... Tabela 1.15 (Continuação)

Espécie Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

0,5
68.4
54,0
52.5
0,0

472,7
40.102,0

Curimbatá

Piraputanga
Jurupensém
Jurupoca
Tucunaré

Outras esp.

114,2
2,2
0,2
59,2
0,0

317,2

60,8
6,6

25,5
220,7

0,0
185,9

0,0
31,8
8,0
1,5
0,0

271,8

0,0
16,2
37,2
8,5
0,0

139,3

0,0
110,1
125,4
12,3
15,0

335,6

2,3
35,7
47,2
23,2
6,5

373,3

3,8
98,1
83,7
19,1
0,0

410,7

28,8
210,1
42,2
80,4
0.0

471,4

Total 24.374,5 31.431,6 17.056,9 21.406,7 25.404,8 22.360,4 33.080,5 31.104,8
Pesca esportiva
Pacu

Pintado

Piavuçu
Dourado

Cachara

Barbado

Piranha

Jaú

Curimbatá

Piraputanga
Jurupensém
Jurupoca
Tucunaré

Outras esp.

19.746,4
10.616,1
2.894,1
4.566,0
6.307,7
4.601.6
2.706.7
802.1
129,4
119,6
501.2
649,8
18,0

4.868,0

35.051,0
13.761,2
4.916.6
7.740,3
7.047.7
5.186,9
3.181,3
1.739,3
1.145.8
588,6
931,9
998,0
15,4

6.169,8

26.050.7
12.846.8
6.269,1
10.380,8
5.246,8
4.332,3
3.914.1
1.682,5
1.459.2
988.2
957.3
536,8
85,8

7.094,0

23.646.4
11.630,8
8.182,1

11.899.5
5.173,9
5.774,7
4.214,7
2.667,4
1.045.6
1.247.7
1.162.4
456.3
294.4

6.251.5

17.630,6
9.550,7
7.435,7
6.785.0
4.059,9
5.773,9
3.133,6
2.812,9
497,7
900,6

1.462.1
286,4
223,0

4.984,0

31.885,8
17.164,6
15.717.6
12.891,8
7.716,5
11.261,5
6.821,8
3.663,3
800,7

1.618,1
4.288,8
597,7
518,3

13.436.7

38.281,4
16.670,0
17.328,6
12.819.3
7.466,8
12.965.4
8.022,3
3.635,2
1.618,5
3.269,8
2.650,2
614,2
617,8

15.304,4

64.844.1
28.451.3
36.795.5
12.523.2
11.590.4
15.815,8
13.703.6
3.652,5
8.816,0
5.517.7
2.093.8
1.411,3
658,8

29.408,2

68.836,7
33.012,4

29.581,1
12.017,4
17.456.1
14.439.0
12.312.2
3.599,2

11.349.3
2.877,7
2.382,2
2.717,9
416,4

29.936.1
240.933,8

Total 58.526,7 88.473.8 81.844.3 83.647.4 65.536.2 128.383,0 141.263.9 235.282,4
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4.2.7 Captura por rio

Captura anual por rio

Na Figura 1.27 observa-se a quantidade total de pescado desembarcado

anualmente em alguns dos principais rios do Pantanal entre 1994 e 1999,

comparados com a captura da pesca profissional nesses mesmos ambientes

entre 1979 e 1983, segundo Silva (1986). Os valores desses desembarques

encontram-se também na Tabela 1.16.

O aspecto mais evidente da Figura 1.27 é a drástica redução do

desembarque pesqueiro da bacia do rio Taquari, que oscilou entre 325 e 616

(média de 485) toneladas /ano entre 1979 e 1983 e, dez anos depois decaiu

quase sete vezes para uma faixa de 54 a 83 (média de 72) toneladas /ano

entre 1994 e 1999. Por outro lado, as capturas atuais do rio Paraguai, que

oscilaram entre 419 e 735 toneladas /ano, estão compreendidas dentro da faixa

anterior entre 229 e 886 toneladas /ano; assim como as capturas atuais do

Miranda - Aquidauana, que oscilaram entre 337 e 462 toneladas /ano,

permanecem dentro da faixa anterior de 307 a 737 toneladas /ano.
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Ano

Rio •Taquari-Coxim-Jauru ■ Miranda-Aquidauana o Paraguai

Figura 1.27 Variação interanual da quantidade total de pescado capturado
(toneladas) nos principais rios do Pantanal pela pesca profissional, entre 1979
e 1983 (Silva 1986), e pela pesca total entre 1994 e 1999, em Mato Grosso do
Sul.
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Ano Paraguai Miranda - Taquari - Coxim -
Aquidauana Jauru

Pesca profissional
1979 229,0 306,6 471,4

1980 484,6 554,6 508,2

1981 668,8 737,2 324,5
1982 886,0 697,6 616,5

1983 781,3 654,9 503,6

Pesca total

1994 419,2 393,4 82,1
1995 651,7 337,2 70,5
1996 540,2 428,0 54,1

1997 735,4 427,4 62,5
1998 661,1 462,2 82,8

1999 682,9 422,5 82,1

#  Tabela 1.16 Quantidade total de pescado capturado (toneladas) nos principais
H  rios do Pantanal pela pesca profissional, entre 1979 e 1983 (Silva 1986), e pela
^  pesca total entre 1994 e 1999, em Mato Grosso do Sul.
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Observa-se nas Figuras 1.28 e 1.29, que a pesca esportiva foi

9  expressivamente maior do que a pesca profissional na maioria dos rios, com

exceção do rio Cuiabá, entre 1994 e 1999.

^  No rio Paraguai, a pesca esportiva aumentou de 3541 em 1994 para 694

^  t em 1997, mantendo-se aproximadamente estável até 1999, ao passo que a

pesca profissional apresentou um pico de produção em 1995 (1441), decaindo

para 211 em 1998 e aumentando para 461 em 1999 (Figura 1.28 e Tabela

1.17). No rio Miranda a pesca esportiva aumentou de 2221 em 1994 para 3101

em 1996, mantendo-se estável até 1999, e a pesca profissional oscilou ao

longo do período destacando-se em 1994 (801) e 1998 (641). No rio

Aquidauana a pesca esportiva manteve-se constante durante todo o período de

estudo, variando de 47 a 531, mas ocorrendo um pico em 1996 (631), ao passo

que a pesca profissional decaiu de 401 em 1994 para 181 em 1999. No rio

TaquarI ocorreu um comportamento interessante, onde a pesca profissional e a

esportiva diminuíram de 1994 até 1996 e 1997, retomando o crescimento até

1998 e 1999, respectivamente.

A captura da pesca profissional no rio Cuiabá oscilou entre 91 e 161, no

período de 1994 a 1997, diminuindo bruscamente a partir de 1998 (21) (Figura

1.29); e a pesca esportiva apresentou comportamento semelhante, oscilando

entre 81 e 251 entre 1994 e 1997, diminuindo a partir de 1998 (61). No rio Apa,
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#
9  observou>se um aumento exponencíal da quantidade de pescado capturado

9  anualmente pelos pescadores esportivos, quase dobrando de um ano para

*  outro, partindo de 31 em 1994 até atingir 351 em 1999, ao passo que a pesca
^  profissional foi inexpressiva nesse rio. A captura realizada nos "outros rios"
9  oscilou entre 11 e 41 para a pesca profissional e aumentou de 161 em 1994

9  para 241 em 1996, diminuindo para 171 em 1999, no caso da pesca esportiva.

®  A captura realizada em dois rios diferentes durante uma mesma pescaria
*  aumentou de 661 em 1994 para 831 em 1998 para os pescadores esportivos, e

oscilou entre 61 e 261 para os pescadores profissionais.

*  Em porcentagem relativa, observa-se que a metade do pescado total

®  capturado no Pantanal foi oriundo do rio Paraguai, o equivalente a 1/3 foi
^  capturado na bacia dos rios Miranda - Aquidauana e o restante em pescarias
9
^  realizadas em "dois rios", em local não informado, ou nos demais rios da região

(Figura 1.30 e Tabela 1.18).

Observa-se que a participação relativa dos principais rios no

^  desembarque da pesca esportiva apresentou o mesmo aspecto descrito para a
9

pesca total. Destaca-se na Figura 1.30 o aumento contínuo da participação do

rio Apa ao longo do período, de 0,3% em 1994 para 3% em 1999. Observa-se,

9  ainda, que entre 4 e 7% do pescado foi oriundo de pescarias realizadas em

dois rios diferentes, e que apenas entre 2 e 5% do desembarque anual da

pesca esportiva foi proveniente de local de captura não informado.

Verificou-se outro padrão de exploração dos rios pelos pescadores

profissionais do Pantanal. A maior parte do desembarque entre 1994 e 1999 foi

oriunda da bacia do rio Miranda (rios Miranda e Aquidauana juntos), cuja

captura representou entre 25% e 43% do total, inferior à captura do rio

Paraguai apenas em 1995. A importância do rio Paraguai diminuiu durante o

período de estudo, de 47% em 1995 para 11% em 1998, aumentando para

24% em 1999. A participação do rio Cuiabá nas capturas profissionais oscilou

de 3% a 7% entre 1994 e 1997, diminuindo para 1% em 1998. Ocorreu

aumento expressivo da importância relativa dos desembarques do rio Taquari

de 1% em 1996 para 9% em 1998. Observou-se ainda que entre 3 e 12% do

pescado foi oriundo de pescarias realizadas em dois rios; e que uma proporção

considerável do desembarque, entre 17 e 31%, foi proveniente de local de

captura não informado.
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Figura 1.28 Variação interanual da quantidade total de pescado capturado (kg)
pela pesca total, profissional e esportiva nos rios Paraguai, Miranda,
Aquidauana e Taquari na BAR em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a
1999.
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Figura 1.29 Variação interanual da quantidade total de pescado capturado (kg)
pela pesca total, profissional e esportiva nos rios Cuiabá, Apa, em "Outros rios"
e em dois rios diferentes durante uma mesma pescaria, na BAP em Mato
Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.
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Tabela 1.17 Quantidade total de pescado capturado (kg) nos principais rios peia pesca total, profissional (a partir de "pescado
capturado") e esportiva na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

Ano Paraguai Miranda Aquidauana Taquari Cuiabá Apa Outros' Dois Rios' Sem Inf.

Pesca total

1994 419.241,1
651.695,3
540.227.6
735.408.7
661.146,9
682.885,2

1995

1996

1997

1998

1999

301.861,8
246.550,8
339.636,1
349.022,8
395.834,1
355.138,1

91.533,7
90.656.6
88.314,4
78.422,3
66.394,9
67.370.7

76.904,6
65.735,1
48.388,1
57.538,6
76.434,9
78.041,9

25.404,6
34.722,1
24.647,5
34.433,5
7.470,0
11.665,0

2.853,0
4.689,0
8.629,0

13.738,8
22.195.3
34.990.4

19.552,5
22.614,3
28.417,3
24.930,2
24.746,5
20.372,8

81.991,3
55.861,9
79.379,9
91.992,5
88.974.3
89.578.4

Pesca profissional
1994 65.303,6

144.163,6
57.036,4
41.580,2
21.435,0
46.173,8

1995

1996

1997

1998

1999

79.732.8
38.932,0
29.803,5
52.942,0
64.293,5
46.020.9

40.253,8
38.096,8
25.597.5
29.040.6
19.105.5
18.464.6

4.855,7
5.292,0
1.733,0

13.448,3
17.902,0
10.961,0

15.697,6
9.250,1
12.210,5

14.869,5
1.969,5
2.813,5

307,0
91,0
115,0
633,0
693,0

3.415,0
880,0

4.294,6
1.952,5
3.116,5
3.672,2

25.710,5
15.859,0
17.638,0
26.491,2
5.718,5

18.291,9

Pesca esportiva
1994 353.937,5

507.531,7
483.191,2
693.828,5
639.711,9
636.711,4

1995

1996

1997

1998

1999

222.129,0
207.618,8
309.832,6
296.080,8
331.540,6
309.117,2

51.279,9
52.559.8
62.716.9
49.381,7
47.289,4
48.906,1

72.048,9
60.443,1
46.655,1
44.090,3
58.532,9
67.080,9

9.707.0
25.472,0
12.437,0
19.564,0
5.500,5
8.851,5

2.853,0
4.382,0
8.538,0

13.623,8
21.562.3
34.297.4

16.137.5
21.734,3
24.122,7
22.977,7
21.630,0
16.700.6

56.280.8
40.002.9
61.741,9
65.501,3
83.255,8
71.286,5

Captura realizada; 1 nos demais rios; 2 em dois rios; 3 sem informação.

111.256,0
96.906,4
67.410,9
67.895,7
86.433,7
71.435,9

66.200.5
56.753.6
42.487,3
36.776.3
58.844,5
46.149.4

45.055.5
40.152,8
24.923.6
31.119.4
27.589,2
25.286.5
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Tabela 1.18 Porcentagem da quantidade total de pescado capturado (kg) nos principais rios peia pesca total, profissional (a partir
de "pescado capturado") e esportiva na BAR em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

Ano Paraguai Miranda Aquidauana Taquari Cuiabá Apa Outros' Dois Rios" Sem Inf.'

Pesca Total

1994

1995

1996

1997

1998

1999

37,1
51.3
44.1
50,6
46.2
48.4

26,7
19,4
27,7
24,0
27,7
25,2

8,1
7.1
7.2
5,4
4,6
4,8

6.8
5.2
3.9
4,0
5.3
5,5

2,2
2,7
2,0
2,4
0,5
0,8

0,3
0,4
0,7
0,9
1.6
2,5

1.7
1.8
2.3
1,7
1,7
1.4

7.3
4.4
6.5
6,3
6.2
6.3

9,8
7.6
5,5
4.7
6.0
5.1

Pesca profissional
1994 21,7
1995 46,6
1996 29,9
1997 19,1
1998 11,1
1999 23,9

26.5
12.6
15,6
24,4
33,3
23,8

13,4
12.3
13.4
13,4
9,9
9,6

1.6
1.7
0,9
6.2
9.3
5,7

5,2
3,0
6.4
6,8
1,0
1.5

0,1
0,0
0,1
0,3
0,4

1.1
0,3
2.2
0,9

1,6
1,9

8,5
5.1
9.2
12,2
3,0
9,5

22,0
18,3
22,3
16,9
30,5
23,9

Pesca esportiva
1994 42,7
1995 52,9
1996 46,7
1997 56,1
1998 51,7
1999 52,3

26,8
21,6
30,0
24,0
26,8
25,4

6,2
5,5

6,1
4,0
3,8
4,0

8,7
6,3
4.5
3.6
4.7
5,5

1,2
2,7

1,2
1,6
0,4
0,7

0,3
0,5
0,8

1,1
1.7
2.8

1,9
2,3
2.3
1,9
1,7
1.4

6.8
4.2
6,0
5.3
6,7
5.9

5,4
4,2
2.4
2.5
2,2
2,1

Captura realizada: 1 nos demais rios; 2 em dois rios; 3 sem informação.
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#  Captura por espécie por rio

^  Embora a pesca profissional seja mais seletiva que a pesca esportiva e
9

concentrada sobre um menor número de espécies, é interessante constatar

#  que, de maneira geral, as porcentagens relativas das espécies variam de forma

®  semelhante para as duas categorias, nos diferentes rios (Figura 1.31 e Tabela
®  1.19). Esse fato permite fazer algumas inferências sobre o padrão de
^  distribuição e abundância das espécies nos rios do Pantanal.

Observando-se a pesca total na Figura 1.31, verifica-se que o pacu foi a

9  principal espécie capturada em quase todos os rios: Aquidauana (46%),

Taquari (35%), Paraguai (30%), Miranda (29%), Cuiabá (21%) e "outros rios"

(26%), exceto no rio Apa (20%). O pintado foi a segunda espécie mais

ftp importante, representando entre 13% e 22% da captura de todos os rios, com

9  exceção do rio Apa (6%), ao passo que a captura do cachara destacou-se nos

rios Apa (19%) e Cuiabá (16%). O piavuçu representou 16% das capturas do

rio Taquari e 15% das capturas do rio Miranda, variando de 2 a 8% da captura

dos demais rios. O dourado foi a espécie mais importante nas capturas do rio

^  Apa, onde representou 24% do total, ao passo que variou entre 2% e 8% da
9  produção total dos demais rios. É interessante observar que a captura do

barbado foi importante somente nos rios Cuiabá (16%) e Paraguai (11%),

variando de 0,3% a 2% nos demais rios. O jaú também foi uma espécie

^  importante nas capturas do rio Cuiabá (11%), porém, foi mais expressivo que o
9  barbado em "outros rios", variando entre 1% e 5% da produção total. As

piranhas representaram 6% da captura do rio Paraguai e 4% da captura do rio

Miranda, variando entre 1% e 3% nos demais rios, com exceção do rio Taquari,

onde representou menos de 1% da produção total.

Na Tabela 1.19 observa-se que, para a pesca total, as capturas de

curimbatá foram mais importantes nos rios Miranda (7%) e Apa (5%), assim

como a captura de piraputanga, respectivamente igual a 3% e 4% nesses rios.

As capturas de jurupensém foram mais importantes no rio Miranda (3%) e em

"outros rios" (2%), e as de jurupoca foram igualmente importantes nos rios Apa,

Taquari, Miranda e "outros rios", equivalente a mais de 1%. A captura de
tucunaré chegou a representar 9% da captura de "outros rios"; e a captura de

9

9

m

9

9

9

9

9
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"outras espécies" variou de 7% a 13% para quase todos os nos, com exceção

do rio Apa onde foi inferior a 3%.

Pesca tota]

Pesca profissional

Pesca esportiva

-14 outras esp.

13

-.8 jaú 12
"1 piranha 11
-6 barbado 10
-5 cachara 9

-4 dourado

-3 pia/uçu

- 2 pintado

_ 1 pacu

Paraguai Miranda Aquldauana Taquari Cuiabá

Rio

Apa Outros

Figura 1.31 Porcentagem relativa da quantidade de pescado capturado por
espécie nos principais rios do Pantanal, pela pesca total, profissional e
esportiva, em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.
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Tabela 1.19 Porcentagem relativa da quantidade de pescado capturado por
espécie nos principais rios do Pantanal, pela pesca total, profissional e
esportiva, em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

Espécie / Rio Paraguai Miranda Aquidauana Taquari Cuiabá Apa Outros

rios

Pesca Total

Pacu 29,9 28,7 45,8 34,7 21,1 19,5 25.5

Pintado 16,0 13,2 22,0 20,8 20,3 5.5 21.7

Piavuçu 8.4 15,1 6.3 15,7 1.5 7,7 5.5

Dourado 7.5 8.1 4,3 2.4 7,0 24,2 7.4

Cachara 7.5 4.2 4.9 4.8 16,1 18,6 8,8

Barbado 10.6 1.5 1,5 0.3 16,4 0,3 2.1

Piranha 6.4 4.0 2.2 0.6 3.2 1.2 2,9

Jaú 2.9 1.1 1.5 2.7 10,9 2,5 5,2

Curímbatá 0.1 6.8 1.5 1.1 0,2 4,9 0,5

Piraputanga 0.4 3,2 1.9 1.3 0,2 3.5 1.3

Jurupensém 0.7 3,0 0.4 0.8 0.1 0.6 1.6

Jurupoca 0.3 1.1 0.6 1.2 0.3 1.4 1.2

Tucunaré 0,0 0.0 0.0 0.2 0,0 0.0 9.1

Outras esp. 9.4 10,1 7,0 13.4 2,6 10,0 7.4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pesca Profissional
Pacu 31,0 51,1 56,3 30,7 12,1 12,5 26,1

Pintado 34,4 23,9 31,1 52,8 29,3 21.4 43,8

Piavuçu 0.1 2.5 0,3 3.7 0,0 0,2 0.5

Dourado 1.6 5.8 2.4 2.1 1.5 31,8 3.9

Cachara 14,6 4.4 2,7 2.2 18.7 28,6 10,1

Barbado 7.9 1.5 1.4 0.1 17,6 0,2 6,1

Piranha 2.1 6,1 2.9 0,4 1.8 0,0 2.8

Jaú 7.5 1.2 1.5 5.6 18,7 5.1 5.7

Curímbatá 0.2 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

Piraputanga 0.0 0,8 0.2 0,1 0.0 0,0 0,1

Jurupensém 0.0 0.4 0.1 0,0 0.2 0,0 0,0

Jurupoca 0,3 0.2 0.3 0,0 0.0 0,0 0,1

Tucunaré 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

Outras esp. 0,3 2.0 0.7 2.4 0.0 0,2 0,7

Total 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0

Pesca esportiva
19.7Pacu 29,8 24,5 40,1 35,3 27,4 25,4

Pintado 13,9 11.2 17,1 15,8 14,0 5.2 18,6

Piavuçu 9.3 17.4 9,6 17,5 2.5 7.9 6,2

Dourado 8.2 8.5 5.3 2.4 10.9 24,1 7,9

Cachara 6.6 4.2 6,1 5.2 14,3 18,3 8.6

Barbado 10,9 1.4 1.6 0,3 15,6 0.3 1.6

Piranha 6,8 3.6 1.8 0.7 4,2 1.2 2.9

Jaú 2.4 1.1 1.5 2.3 5.4 2.4 5.1

Curímbatá 0.1 8.0 2,4 1.3 0.4 5,0 0.6

Piraputanga 0.4 3.7 2.9 1.5 0.3 3.5 1.5

Jurupensém 0.8 3,4 0.5 0.9 0,0 0.6 1.8

Jurupoca 0.3 1.3 0,8 1.4 0,6 1,5 1.4

Tucunaré 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 10,4

Outras esp. 10,4 11,6 10.4 15.1 4.4 10.3 8.3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
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Na Tabela 1.20 encontra-se a quantidade de pescado capturado pelos

9  4.2.8 Comércio de pescado

#
^  pescadores profissionais do Pantanal de Mato Grosso do Sul que foi

9  comercializada anualmente por Estado da Federação entre 1994 e 1999, e

®  suas respectivas porcentagens. Encontram-se somados tanto o pescado
'fl
^  comercializado por atacado, transportado em grande quantidade no interior de
^  caminhões frigoríficos, como o comércio a varejo no qual quantidades menores
9  são transportadas individualmente pelos cidadãos (incluindo pescadores

esportivos que adquiriram pescado na região), normalmente em caixas

isotérmicas. É importante destacar que todo desse pescado foi comercializado

fresco, resfriado ou congelado, sem receber qualquer outro tipo de

^  beneficiamento em Mato Grosso do Sul.

^  A maior quantidade de pescado foi comercializada em 1995 (4391),

diminuindo para 2561 em 1996 e elevando-se para quase 3001 em 1998 e

1999. É interessante observar que o comércio de pescado para o próprio

Estado de Mato Grosso do Sul aumentou continuamente de 1461 (48%) em

^  1994 para 2141 (72%) em 1999. O Estado de São Paulo foi o maior cliente
A

durante esse período, mas reduziu a compra de pescado de 1001 (33%) em

^  1994 para 601 (20%) em 1999. Em seguida, os maiores compradores de

pescado foram os estados do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro,

^  entretanto sem regularidade e nunca ultrapassando 7% da produção anual.

^  Apenas em 1999 foi computada a quantidade de pescado adquirido pelos
^  pescadores esportivos, que somou 31,9 toneladas, equivalente a 10,7% do
^  total de pescado comercializado naquele ano (Tabela 1.20).
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Tabela 1.20 Quantidade de pescado capturado no
Estado da Federação, no período de 1994 a 1999.

Pantanal de Mato Grosso do Sul e comercializado anualmente (toneladas) por

Estados 94 % 95 % 96 % 97 % 98 % 99 %

Mato Grosso do Sul 145,7 48.4 216.5 49.4 144.8 56.5 165.5 60.1 206.4 70.1 214.4 71.9

São Paulo 100,3 33,3 167.2 38.1 69.4 27.1 86.8 31.5 66,1 22.4 60.3 20,2

Paraná 14,9 5.0 21.9 5.0 17.9 7.0 7.1 2.6 6.5 2.2 7.5 2.5

Minas Gerais 13,2 4.4 6.8 1.6 3.4 1.3 1.1 0.4 5.0 1.7 6,5 2.2

Rio de Janeiro 18,4 6.1 0.9 0.2 1.9 0.7 6.6 2.4 1.0 0.4 1.7 0.6

Goiás 3.7 1.2 8.3 1.9 2.9 1.1 1.4 0.5 1.2 0.4 3.8 1.3

Mato Grosso . . 0.2 0.0 10,8 4.2 2.9 1.1 1.1 0.4 0.3 0.1

Distrito Federal 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 5.1 1.7 0.4 0.1

Santa Catarina 1.0 0.3 1.4 0.3 0.8 0.3 0.2 0.1 0.8 0.3 1.6 0.5

Outros 0.3 0.1 0.9 0.2 0.4 0.1 1.0 0.4 0.6 0.2 0.8 0.3

Sem informação 2.9 1.0 14.2 3.2 4.2 1.7 2.2 0.8 0.6 0.2 1,1 0.4

Total 300,9 100.0 438.5 100,0 256.3 100.0 275.2 100.0 294,5 100.0 298.4 100.0
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#  4.2.9. Incorporação financeira da pesca na receita do Estado

« Baseando-se nos preços de varejo do pescado obtidos por Albuquerque
H  (2001) apresentados na Tabela 1.25 e na quantidade de pescado capturado
%  por espécie pela pesca profissional em 1999 ("captura estimada" de 329,71),

^  estimou-se que a produção total da pesca profissional foi equivalente a
aproximadamente R$1.93 milhões, isto é US$ 985 mil ao câmbio médio de

1US$ /1R$ = 1,96 de dezembro de 1999 (Fundação Getúlio Vargas 2002).

^  Esse valor corresponde, grosso modo, à incorporação financeira direta na

^  receita do Estado, oriunda da pesca. Daí estima-se que o preço médio de

pescado capturado pelos pescadores profissionais em 1999 foi equivalente a

aproximadamente R$5,85 ou US$2.99 / kg. Esse valor corresponde, grosso

^  modo, à incorporação financeira por quilograma de pescado na receita do

%  Estado, oriundo da pesca profissional.

Aplicando-se os mesmos procedimentos de Moraes e SeidI (1998,

2000), estimou-se que os 58.966 pescadores esportivos que visitaram o

Pantanal de Mato Grosso do Sul em 1999 gastaram cerca de R$ 64,8 milhões,

0  isto é, US$33.1 milhões ao câmbio médio de 1 US$ /I R$ = 1,96 de dezembro

^  de 1999 (Fundação Getúlio Vargas 2002). Esse valor corresponde, grosso

modo, à incorporação financeira direta na receita do Estado, oriunda da pesca

esportiva, equivalente a R$ 53,23 ou US$27.16 /kg de pescado capturado por

pescadores.

Assim, comparando-se o rendimento monetário por quilograma de

pescado capturado por ambas as categorias, verificou-se que em 1999 a

incorporação financeira direta da pesca esportiva na receita do Estado foi, em

média, cerca de nove vezes maior do que a da pesca profissional no Pantanal

de Mato Grosso do Sul.
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m

m

m

#
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5. Discussão

5.1 Variáveis ambientais, habitais, ictiofauna e pesca

Antes de se relacionar as variáveis ambientais à ictiofauna e à pesca no

Pantanal, é interessante apreciar uma síntese geral sobre esses temas nos

trópicos, extraída de Lowe-McConnell (1999) e Agostinho et al. (1997), a fim de

contextualizar a discussão empreendida a seguir.

As regiões tropicais são caracterizadas por altas temperaturas, sujeitas a

variações sazonais relativamente pequenas de temperatura média e

fotoperíodo, quando comparadas com as regiões temperadas. As altas

temperaturas médias durante todo o ano aceleram o desenvolvimento e os

processos de crescimento. A maioria das áreas tropicais apresenta, no entanto,

variações sazonais causadas, principalmente, pelo regime de ventos e pelas

flutuações nas chuvas, que levam ao alagamento regular de extensas áreas,

expandindo sazonalmente o ambiente aquático e causando um profundo efeito

sobre a biologia dos peixes. Esses efeitos são evidentes nos rios de planícies

de inundação, onde a diversidade de espécies e a densidade de cada uma são

amplamente controladas pelo regime de cheias. As variações na duração,

época e magnitude das cheias afetam as espécies de maneira diferenciada, em

função de suas próprias exigências ecológicas e da cronologia de seus

processos vitais (reprodução, alimentação, crescimento, maturidade etc.).

Como os eventos das cheias afetam com intensidades distintas os diferentes

ambientes das planícies, as variações anuais do regime hidrológico devem

induzir diferentes respostas das assembléias, afetando a proporção entre as

espécies e, consequentemente, a diversidade. Com o aumento da latitude, as

condições tropicais passam gradualmente para subtropicais e temperadas.

Alguns ambientes tecnicamente dentro dos trópicos estão em latitudes

suficientemente altas para que as variações sazonais de temperatura e

fotoperíodo afetem o comportamento e o crescimento dos peixes.
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Períodos hidrológicos e área de inundação

A variação sazonal do ciclo hidrológico consiste no escoamento da onda

de enchente decorrente do período chuvoso, alterando o nível hidrométrico dos

rios e a extensão das áreas Inundadas, além de gerar os períodos hidrológicos

anuais de seca, enchente, cheia e vazante. A maioria dos rios da América do

Sul e África apresenta um típico regime de Inundação tropical unimodal

(Welcomme 1990) e o rio Paraguai não foge a essa regra. Para cada período

de aproximadamente doze meses, o seu nível em Ladário (MS), apresenta uma

única fase de subida (crescimento), atingindo a ponta ou pico de cheia e uma

única fase de descida (recessão), desconsiderando-se os pequenos

"replquetes" que ocorrem na estação de águas baixas (Galdino e Clarke 1995,

1997). A régua de Ladário (rio Paraguai) foi utilizada na maioria dos estudos

relacionados à hidrologia da região (Brazil 1979, Cadavid Garcia 1984, Galdino

e Clarke 1995,1997, Hamilton, Slppel, Melack 1996, Tuccl e Genz 1997), o que

se justifica não só pela continuidade das leituras disponíveis, mas também por

sua posição geográfica, onde passa cerca de 80% de todo o débito da Bacia do

Alto Paraguai, com média anual Igual a 1.260 m^/s, sujeito a grande variação

Interanual (Brasil 1979).

Embora a Intensidade das enchentes seja variável de um ano para o

outro, a sucessão dos períodos hidrológicos é regular e Implica grandes

alterações seqüenciais no ecossistema do Pantanal. A expansão e a retração

da lâmina d'água são as mais Importantes alterações para a ictiofauna.

Interligando os rios ao complexo sistema hidrológico das planícies. Assim,

ocorre uma grande diversidade de habitats que abrigam espécies de peixes com

diferentes estratégias de vida, adaptadas à maior ou menor "previsibilidade" da

variação temporal e espacial de parâmetros abióticos, disponibilidade de alimento

e pressão de predação (Winemlller 1989).

Durante o período deste estudo, observou-se grande variação anual na

amplitude das áreas Inundadas durante a cheia, como também em sua

retração nos períodos de seca. Essas variações podem Influenciar a produção

pesqueira anual ou dos anos posteriores, como será Investigado no Capítulo 2.

Acerca dessas relações, Welcomme e Hagborg (1977) desenvolveram modelos

para descrever a Influência dos regimes de Inundação sobre as populações de
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peixes em rios africanos. Observaram relações extremamente complexas entre

as características biológicas dessas populações e o regime de inundações,

apoiando-se fortemente nos pressupostos de que a mortalidade natural e o

crescimento dos peixes são parâmetros densidade-dependente. Concluíram

que as alterações na estrutura de idade das populações e no crescimento dos

peixes parecem ser muito influenciadas pela duração e intensidade das

inundações; e que o número total de peixes sobreviventes está correlacionado

com a razão entre o nível das águas altas e baixas, sendo que, quanto maior a

quantidade de água remanescente no sistema durante a estação seca, maiores

são as populações que podem ser mantidas pelo sistema. Welcomme (1985)

cita que Antipa, em 1910, ainda nos primórdios dos estudos das pescarias

fluviais, concluiu que a produção pesqueira do delta do rio Danúbio era

diretamente proporcional à extensão e duração das inundações.

Escoamento da enchente, temperatura e parâmetros populacionais

Em função da baixa velocidade da água e das obstruções ao

escoamento, o deslocamento da enchente na Bacia do Alto Paraguai demora

muitos meses, mantendo áreas inundadas por períodos extremamente longos.

A cheia que ocorre em Cuiabá (MT) em fevereiro, chega em Ladário (MS) em

maio/junho e em Porto Murtinho (MS) em junho/julho (Brasil 1997). Assim, a

onda de enchente se forma no verão ao norte e leva em tomo de 6 meses para

fluir pelos 850 km de extensão da bacia, chegando durante o inverno no

extremo sul da região.

Quais serão os efeitos da interação entre o deslocamento da onda de

enchente (que resulta na expansão dos ambientes aquáticos) e a diferença de

temperatura ao longo da Bacia sobre a ictiofauna? Esses efeitos podem ser

considerados em relação a, pelo menos, dois parâmetros importantes das

populações: o crescimento corporal dos peixes e a taxa de mortalidade natural.

Como já foi demonstrado por vários autores, os peixes que vivem em

ambientes sujeitos a oscilações como, por exemplo, de temperatura e

disponibilidade de alimento, também apresentam oscilação em seu

crescimento (Gayanilo e Pauly, 1997). Segundo Vetter (1988), a despeito da
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maioria dos modelos de pesca assumirem a taxa de mortalidade natural

constante para todas as idades exploradas, existem muitas evidências

contrárias, demostrando que essa taxa varia em função da idade e de outros

fatores, incluindo a densidade populacional e a temperatura da água. O Autor

comenta, ainda, que alguns estudos demonstram diferenças de M entre

populações de uma mesma espécie em ambientes diferentes, ou até mesmo

em diferentes áreas de um mesmo ambiente.

No norte do Pantanal, a expansão dos ambientes aquáticos durante as

cheias coincide com as temperaturas elevadas de verão. Esses fatores podem

atuar em sinergia, acelerando o crescimento corporal da maioria das espécies,

embora a eficiência de captura dos predadores possa diminuir, pela dispersão

das presas na amplidão do ambiente. Ao mesmo tempo, esses fatores podem

ter efeitos contrários sobre as taxas de mortalidade natural das populações (M).

Visto que M é um parâmetro densidade-dependente, (Welcomme e Hagborg

1977, Vetter 1988), a expansão do ambiente deve contribuir para sua redução.

Por outro lado, a elevação da temperatura média deve aumentar essa taxa,

como se observa na equação empírica de estimativa de mortalidade natural

proposta por Pauly (1980), embora o Autor se refira à relação entre essa taxa e

a temperatura média anual. Contudo, devem prevalecer os efeitos do primeiro

sobre o segundo fator, resultando na diminuição da taxa de mortalidade natural

para a maioria das espécies. À medida que a onda de enchente se desloca

para o sul do Pantanal, a expansão dos ambientes aquáticos ocorre sob

temperaturas cada vez mais baixas. Portanto, a sinergia observada entre esses

fatores ao norte, paulatinamente, pode dar lugar a uma interação antagônica no

sul, pois enquanto a expansão do ambiente contribui positivamente para o

crescimento corporal dos peixes, as temperaturas mais baixas o deprimem. Ao

mesmo tempo, nessas condições do sul, ambos os fatores podem atuar em

sinergia, diminuindo a taxa de mortalidade natural das populações. Como se

observou neste estudo, as grandes cheias do rio Paraguai em Ladário se

antecipam em relação às menores e, portanto, vão ocorrer durante as

temperaturas amenas do outono entre abril e maio. diminuindo os contrastes

desses processos entre o norte e o sul do Pantanal (Figura 1.8).

O recrutamento é outro parâmetro populacional importante, que

certamente está relacionado com a interação entre o deslocamento da onda de
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enchente e a variação da temperatura no Pantanal. Segundo Agostinho,

Gomes e Zaiewski (2001), Vazzoler (1992) e outros Autores observaram que o

sucesso reprodutivo da maioria das espécies está correlacionado com a altura

do nível dos rios no verão; citam ainda que Gomes e Agostinho (1997)

observaram que as cheias do alto rio Paraná foram especialmente favoráveis

ao recrutamento, quando ocorreram durante os períodos mais quentes do

verão e outono, obtendo coeficiente de correlação r = 0,84.

Hamilton, Sippel, Melack (1996) verificaram diferenças sazonais e

interanuais na área de inundação, para as dez sub-regiões em que dividiram o

Pantanal. Observaram que geralmente os picos de inundação não são

simultâneos para todas as sub-regiões e que pelo menos 50% da área de cada

sub-região permanece inundada por muitos meses. Esse mosaico ambiental

pode ser importante para a manutenção das populações de peixes, aves,

animais terrestres e semi-aquáticos, que podem migrar entre essas áreas em

busca de recursos alimentares ou de habitats mais adequados ao calendário

de seus processos vitais.

Piracema e lufada

As mudanças físicas e químicas acompanham as cheias, porém, onde

os efeitos flutuam sazonalmente, eles são geralmente não-catastróficos e a

vida aquática está adaptada a tirar vantagem das condições da cheia (Lowe-

McConnel11999). No Pantanal, as espécies de importância para a pesca

encontram-se associadas principalmente ao rio e às regiões de alta e média-alta

inundação. O escoamento da onda de enchente ocorre ao longo dessas regiões

e adentra a planície, alterando, sucessivamente, a qualidade dos ambientes

aquáticos enquanto habitats de alimentação /crescimento e habitats de

reprodução, o que induz a comportamentos migratórios longitudinais e laterais

dos peixes, entre essas áreas. Muitas espécies do Pantanal se adaptaram a

^  essas flutuações, como os peixes de "piracema", que realizam longas migrações

^  reprodutivas rio acima. Valderrama e Zárate (1989) descrevem esse fenômeno

como as "subiendas" dos peixes no rio Magdalena, Colômbia, e Novoa (1989)
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descreve as massivas migrações de muitas espécies no rio Orinoco,

Venezuela, sendo a de Semaprochilodus laticeps a mais conhecida.

As espécies de piracema podem ser consideradas, em maior ou menor

grau, como Y estrategistas. Elas investem grande quantidade de seus recursos

em uma única postura anual, apresentam elevada fecundidade, não realizam

cuidados parentais e efetuam desova em um curto período, o que possibilita o

aproveitamento máxinx) do ambiente (Resende et al. 1996, Catella et al. 1997).

Moraes Filho e Schubart (1955) assinalaram que, para o dourado Salminus

maxillosus no rio Mogi Guaçu (SP), assim como para outros peixes de

piracema, pode ocorrer uma desova parcial ou total. No primeiro caso só uma

parte dos óvulos é expelida e uma percentagem variável de óvulos é retida nos

ovários. Entretanto, vale considerar que os peixes de piracema apresentam

tamanha dependência das condições ambientais que, se aqueles que

realizaram desova parcial não encontrarem condições para uma segunda

postura nessa mesma estação reprodutiva, provavelmente vão reabsorver os

óvulos restantes e voltar a se reproduzir somente na piracema do ano seguinte.

A maioria das espécies exploradas pela pesca no Pantanal é constituída

por peixes de piracema. que se inicia no período de estiagem quando os peixes

formam grandes cardumes e nadam rio acima. Atingem o curso superior no

começo do período das chuvas, quando realizam a reprodução. Em seguida,

adultos e ovos "rodam" rio abaixo, alcançando os campos inundados. Nesses

ambientes, os adultos e as larvas de peixes recém-eclodidas encontram um

vasto habitat de alimentação e crescimento, onde permanecem durante as

cheias. No rio Magdalena, esse retorno dos peixes para as áreas de

alimentação e crescimento rio-abaixo é conhecido como "bajanzas"

(Valderrama e Zárate 1989).

No início da vazante ocorre a saída dos peixes que se encontravam nos

campos alagados para o rio - é a migração lateral planície-rio, conhecida como

"lufada" (Ferraz de Lima 1981, Paiva 1983). Entretanto, muitas espécies

permanecem retidas nas lagoas e demais corpos d'água até a próxima estação

de cheias, sujeitos a diferentes graus de dessecamento desses ambientes,

onde realizam importantes funções ecológicas e constituindo a alimentação

básica de outros organismos, como descrevem Catella (1992) e Súarez,

Petrere e Catella (2001). O fenômeno da lufada é mais evidente no norte do
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Pantanal, provavelmente em função da geomorfologia dessa região, onde as

ligações da planície com o rio principal ocorrem através de "bocas" bem

definidas, por onde saem os peixes (Carolina J. da Silva - UFMT, com. pes.),

ao passo que essas ligações são mais difusas no sul do Pantanal. Durante a

lufada, descreve Ferraz de Lima (1981), os péíxes afluem desordenadamente

pelas bocas, perto de onde se acumulam os peixes carnívoros à espera dos

pequenos forrageiros. Na espreita dos grandes peixes encontram-se os

pescadores, que aguardam ansiosos por essa oportunidade, quando realizam

pescarias muito produtivas. A partir de então, os peixes se concentram

novamente na calha dos rios, formam cardumes e reiniciam o ciclo, migrando

rio acima. Paiva (1983) descreve que, durante a lufada, no Pantanal Norte, é

muito interessante a saída do campo para o rio dos "peixes de facho"-

curimbatá, dourado, piaus e piraputanga - assim denominados porque são

capturados com o auxilio de tochas ou gravetos queimados, mas o autor não

apresenta detalhes dessas pescarias.

Os peixes e a planície

Após o refluxo das águas, muitas espécies de peixes, em geral de

pequeno e médio porte, permanecem nas lagoas e demais corpos d'água

remanescentes nas planícies, durante o período de estiagem. Em geral, esses

peixes apresentam outras estratégias de vida e reprodução diferentes da

piracema e desenvolveram adaptações anatômicas, fisiológicas,

comportamentais e energéticas compatíveis com esses ambientes (Vazzoler

1996). Alguns desses ambientes são perenes, outros temporários e podem ser

muito diversos entre si, combinando características como distância do rio, área,

profundidade, cobertura de vegetação macrófita aquática qualidade e fluxo de

água. Estão sujeitos, ainda, à alteração de suas características físicas e

biológicas ao longo do ano, principalmente em fünção do dessecamento.

Tornam-se, então, abrigos para comunidades com diferentes arranjos de

espécies de peixes que, nas palavras de Magurran (1983), refletem a partilha

dos recursos disponíveis, em que a abundância de cada espécie é equivalente à

disponibilidade de seu nicho potencial. Esse processo resulta numa grande
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complexidade do meio, onde esses singulares duetos ambiente/comunidade

podem desempenhar diferentes funções no ecossistema do Pantanal.

Catella (1992) e Catella e Petrere (1996) investigaram a comunidade de

peixes da Baia da Onça, uma lagoa perene, formada por um meandro

abandonado do rio Aquidauana, com área de 10,38 ha e relativamente

profunda para os padrões da região (3,2 m). A lagoa se desliga do rio no

período de abril/maio a dezembro e mantém a qualidade da água compatível

com a vida dos peixes o ano todo. Os Autores observaram uma comunidade

constituída por mais de 75 espécies de peixes, sobretudo de pequeno e médio

porte. Dentre essas, muitas se reproduzem várias vezes ao ano, como os

ciclídeos, enquanto outras preparam para se reproduzir na cheia do ano

seguinte, quando a lagoa se conectar novamente com o rio. Segundo os

Autores, a lagoa não se caracteriza como um "berçário" ou criadouro para os

peixes de piracema; do ponto de vista econômico, consideram mais apropriado

encará-la como um celeiro de espécies de pequeno e médio porte,

potencialmente forrageiras para os demais ictiófagos. Observaram também que

lagoas perenes, com características similares à Baía da Onça, parecem não

ser um habítat de alimentação importante para espécies abundantes, como o

jacaré-do-Pantanal {Caiman crocodilus yacare), que foi raro na lagoa e para as

aves pernaltas ictiòfagas, cujas táticas de pesca são mais eficientes em locais

rasos. Por outro lado, essas lagoas parecem ser um habitat apropriado para

aves como Trogoniformes (martim-pescador) e para os mamíferos aquáticos,

como foi constatado pela presença de um grupo residente de ariranhas

Pteronura brasiliensis. Foi notado ainda que os Trogoniformes nidificam em

tocas, nos barrancos às margens da lagoa e que localizam suas presas em

vôo, realizando um rápido e certeiro mergulho (o que não seria possível em

locais muito rasos) capturando-as na superfície ou à meia água.

Muitas espécies da íctiofauna encontram-se associadas às regiões de

média e baixa inundação no interior da planície, habitando corpos d'água menos

sujeitos à influência dos rios. Por vezes, a disponibilidade de água nessas áreas

depende principalmente da precipitação local e, portanto, não podem ser

consideradas como "verdadeiras" áreas de inundação, embora possam ter

origem aluvial (Hamilton, Sippel, Melack 1996). Em geral, esses ambientes se

interligam durante as cheias e muitos são temporários, secando completamente
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durante o período de estiagem. Várias espécies de peixes desenvolveram

estratégias de vida e reprodução adaptadas a essas condições, suportando

temperaturas elevadas e níveis muitos baixos de oxigênio.

Mourão, Ishi e Campos (1988) estudaram a composição da ictiofauna de

77 baías no interior do Pantanal da Nhecoiândia e concluíram que a riqueza

estava relacionada à freqüência e à intensidade do contato entre a lagoa e o

rio, o centro díspersor de espécies, e à presença de fatores limitantes à vida

dos peixes, principalmente o pH. Súarez, Petrere e Catella (2001) investigaram

a diversidade da ictiofauna em 19 lagoas dessa mesma região, porém,

localizadas mais próximas do rio. As lagoas encontravam-se entre 0,1 e 34 km

de distância do rio Negro, com profundidade variando de 0,3 a 2,0 m e área

entre 0,018 e 4,42 ha, sendo muitas temporárias. Verificaram que a

composição de espécies de cada lagoa está relacionada ao conjunto de

espécies disponíveis durante o período de conexão com o rio nas águas altas;

porém, a abundância dessas espécies é determinada pelas características das

lagoas, principalmente a cobertura de vegetação macrófita aquática e a

quantidade de predadores. Verificaram, ainda, que essas comunidades são

constituídas de espécies de pequeno porte e não de juvenis dos peixes

maiores. Os autores sugerem que, ao contrário das lagoas perenes, sua

principal função ecológica seja prover um habitat adequado para as espécies

pequenas, facilmente capturadas por aves aquáticas e jacarés-do-Pantanal nas

épocas de águas rasas.

As aves, provavelmente, constituem a maior fonte de predação externa

do meio aquático sobre os peixes, cujo ciclo está fortemente vinculado à

inundação, coincidindo a estação de reprodução e alimentação dos filhotes

com o período de maior abundância de peixes (Welcomme 1985). No Pantanal,

as aves se reproduzem em massa durante a vazante e a seca, capturando os

peixes concentrados em alagados e baías temporárias, com uma lâmina

d'água de poucos centímetros de profundidade. Segundo Coutinho etaL (1997)

32 espécies de aves, dentre as 656 registradas para a região, são ictiófagas,

como também três mamíferos e sete cobras, além do jacaré-do-Pantanal, uma

espécie muito abundante, que ingere peixes em todas as fases de sua vida

(Santos etaL 1996 e Santos 1997) (Tabela 1.21).
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TABELA 1.21 Número de espécies piscívoras por família (N), para as Ordens
de répteis, aves e mamíferos, que ocorrem na Bacia do Alto Paraguai, baseada
em Coutinho etal. (1997).

Classe Ordem Família Representantes N

Répteis Squamata Boidae sucuri 2

Colubridae cobra-d'água 5

Crocodilia AIligatoridae jacaré 2
q

Aves Podicípediformes Podicipedae mergulhão 1

Pelicaniformes Phalacrocoracidae biguá-una 1

Anhingidae biguatinga 1

Ciconiformes Arpeidae garça 16

Threskiornithidae colhereiro 1

Ciconidae tuiuiú, cabeça-seca 3

Falconiformes Pandionidae águia-pesqueira 1

Charadriiformes Laridae trinta-réis 3

Rynchopidae talha-mar 1

Trogoniformes Trogonidae martim-pescador 4

32

Mamíferos Carnivora Mustelidae lontra, ariranha 2

Chiroptera Noctilionidae morcego-pescador 1

3

A pesca e os ciclos plurianuais de cheia e seca

No Pantanal ocorre alternância de estações chuvosas e secas que

definem um clima estacionai. Além da variabilidade interanual da precipitação,

a região apresenta ainda variabilidade plurianual, com alternância de anos

muito chuvosos e outros relativamente secos. Esses ciclos plurianuais refletem

processos climáticos de caráter regional, que afetam superfícies da ordem de

1,5 a 2 milhões de km^, com respostas equivalentes nas bacias dos rios

Paraguai, Araguaia e Tocantins (Adamoli 1986).

O comportamento hidrológico da Bacia do Alto Paraguai está

diretamente relacionado a esse regime de chuvas. Como foi visto, é possível

visualizar a alternância de ciclos plurianuais de cheias e secas do Pantanal

através da altura do rio Paraguai pela régua de Ladário, como o fizeram

Galdino e Clarke (1995) e Tucci e Gens (1997), entre outros. Adamoli (1986)

observou o mesmo através da estação fluviométrica de Porto Murtinho,

localizada no rio Paraguai no extremo sul da Bacia, onde é possível registrar a

vazão total de saída do Pantanal.

98



Algumas observações de Galdino e Clarke (1995) e Tucci e Gens (1997)

sobre esses ciclos, baseando-se na altura do rio Paraguai em Ladário no

período de 1900 a 1994, podem ser assim resumidas: entre os anos de 1900 e

1960 as cotas máximas do rio flutuaram na vizinhança de 4 m; a partir da

década de 1960 houve aumento na duração dos ciclos de cheia e seca,

ocorrendo uma grande "estiagem" de 1962 a 1973, em que as cotas máximas

flutuaram perto de 2 m; em 1974 iniciou-se um longo ciclo de cheias, e as cotas

máximas passaram a flutuar no entorno de 6 m.

Silva (1986) descreve que as lavouras que existiam no Pantanal até o

início dos anos 70 foram completamente inundadas com as grandes cheias de

1974 e, a partir de então, deixou de haver pescadores artesanais que

possuíam atividades agrícolas complementares. Segundo o Autor, em virtude

dessas grandes cheias, muitos pescadores tiveram suas casas, palhoças e

palafitas inundadas pelo rio em suas regiões de origem na zona rural e foram

para as cidades como Corumbá, Coxim e Aquidauana, onde construíram

toscos barracos nos terrenos das prefeituras e da Marinha, originando

autênticas favelas. Possivelmente, a ocorrência desse ciclo de cheias,

assegurando uma grande produção pesqueira, tenha sido um dos fatores

determinantes para a expansão da pesca esportiva no Pantanal, sobretudo ao

longo da década de 1980.

É interessante que a cheia de 1974 seja muito comentada mesmo nos

dias de hoje, sobretudo pelo grande impacto econômico que causou na

tradicional atividade pecuária da região: "Muitos fazendeiros ficaram pobres da

noite para o dia na enchente de 1974", costuma-se ouvir no Pantanal. Tucci e

Gens (1997) explicam que no período de 1960-73 os rios tenderam a formar

leitos com capacidades de escoamento menores do que no período anterior,

em função do assoreamento e pela falta de energia da água. A população

começou a explorar as áreas que anteriormente ficavam inundadas por

períodos muito longos, o que representou um beneficio econômico

principalmente para as fazendas de gado, as quais puderam expandir sua

atividade. A partir de 1974 iniciou-se um novo período em que as enchentes

passaram, abruptamente, a flutuar em torno de um patamar duas vezes

superior ao anterior e as áreas que antes ficavam vários meses secas,

passaram a ser inundadas quase permanentemente.
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o ciclo de cheias iniciado em 1974 perdurou, com certeza, até 1997,

entretanto observa-se que os anos de 1998 a 2001 apresentaram cheias

sistematicamente menores que as anteriores. Portanto, observando-se o

comportamento dos níveis hidrométricos desde 1900, é possível supor que

esse longo ciclo de cheias esteja terminando e, se assim o for, haverá grandes

repercussões ecológicas e econômicas para a região.

É oportuno, então, fazer um exercício de previsão sobre a pesca nessa

situação: num período de pequenas enchentes ocorre diminuição da área de

inundação, isto é, do habitat dos peixes. Assim, a capacidade suporte do

ambiente diminui, aumentando a mortalidade natural e reduzindo a taxa de

crescimento corporal dos peixes e o tamanho dos estoques e,

consequentemente, reduzindo sua produção excedente que é explorada pela

pesca. A princípio, esse fato pode ser mascarado pela facilidade de se capturar

os grandes estoques produzidos nas enchentes anteriores e agora

concentrados em estreitos ambientes aquáticos. Porém, em um período de 1 a

3 anos, esse efeito deve desaparecer e as pescarias profissionais e esportivas

tornam-se menos produtivas, ficando evidente que "tem menos peixe prá todo

mundo!". Nesse cenário, então, será a hora de negociar. A atuação do

Conselho Estadual de Pesca (CONPESCA/MS) deve ser fundamental como

um fórum de discussão entre todos os setores relacionados à atividade, para

estabelecer prioridades e definir as novas medidas de ordenamento

compatíveis com o novo patamar de produção da pesca. Mas qual seria esse

novo patamar? Provavelmente os pesquisadores serão consultados, porém, a

maioria das informações disponível sobre a pesca no Pantanal foi obtida

durante o período de grandes enchentes, e eles apenas começavam a

vislumbrar os valores do "antigo" patamar de captura, isto é, a produção

máxima sustentável para as principais espécies naquele regime. Nesse caso, a

melhor alternativa é lançar mão do modelo de manejo adaptativo proposto por

Hilborn e Walters (1992), que consiste em administrar a pesca

simultaneamente em duas vias:

(1) - Fazer "escolhas razoáveis" iniciais;

- monitorar as respostas econômicas e biológicas;

- encontrar a melhor opção empirícamente.
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(2) - Formalizar um programa de avaliação de estoques;

- ajustar modelos quantitativos aos dados disponíveis;

- fazer predições sobre as possíveis opções;

- refinar ou modificar suas escolhas à medida que novas informações

forem obtidas.

Em decorrência desse comportamento cíclico do ambiente no Pantanal,

pelo menos duas lições não devem ser esquecidas: (a) é preciso considerar as

flutuações plurianuais das enchentes no planejamento a médio e longo prazos

de qualquer atividade relacionada aos recursos pesqueiros e hídricos da

região, e (b) se for mantida a integridade dos habitats e dos processos

ecológicos do Pantanal, sempre haverá um novo ciclo de grandes cheias e os

peixes voltarão em abundância.

índice hidrológico anual

Welcomme (1977) considera difícil obter um mesmo índice hidrológico

adequado para descrever tanto o regime de inundação entre anos diferentes de

um mesmo sistema, como para fazer generalizações entre sistemas diferentes,

pela complexidade dessas relações. Cita, ainda, que vários índices foram

utilizados para relacionar a intensidade da inundação à captura e, entre esses,

Dudiey (1972) utilizou o mesmo índice hidrológico anual (IHA) definido neste

estudo, para relacionar a captura de Tilapia ás inundações no rio Kafue, na

Zâmbia.

No Pantanal, observou-se que o índice hidrológico anual (IHA) difere um

pouco da altura do rio e da área inundada mensal máxima e parece expressar

melhor a quantidade de água anual disponível no sistema. Para a ictíofauna, é

importante considerar não só a área inundada, que depende da altura do rio,

mas também o tempo que essas áreas permanecem inundadas. A unidade do

IHA é a altura do rio x dia e, portanto, incorpora essas duas variáveis. Esse

índice permite avaliar, por exemplo, a diferença da disponibilidade hídrica entre

anos em que o rio atingiu a mesma altura máxima. Valderrama e Petrere

(1994) calcularam um índice hidrológico de águas altas para o rio Magdalena,
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na Colômbia, considerando apenas a área sob o perfil hidrométrico da

enchente e cheia de cada ano, para o período de 1978 a 1989. Verificaram que

70% da variabilidade do coeficiente de crescimento (k do modelo de von

Bertalanffy) de Prochilodus magdalenae está relacionada com a intensidade da

inundação expressa por esse índice, assim como 55% da variabilidade do seu

desempenho de crescimento (o').

Dequada

O fenômeno popularmente conhecido como "dequada" compreende um

conjunto de alterações limnológicas naturais, que ocorrem no início da

enchente no Pantanal e provocam grandes mortandades de peixes,

principalmente no rio Paraguai e em sua área de inundação. Sua freqüência e

magnitude estão intimamente relacionadas com o comportamento do ciclo

hidrológico e com as características geomorfológicas da região. Esses fatores

são responsáveis pela amortização dos picos de cheia e pelo movimento lento

das águas para jusante, que promove grande interação água-planície de

inundação, o que, por sua vez, promove a ocorrência do fenômeno em uma

grande área do Pantanal (Calheiros e Ferreira 1996, Hamilton et al. 1997).

Calheiros e Ferreira (1996) descrevem que o principal local de gênese

do fenômeno é a região do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, uma

extensa área alagada na maior parte do ano, junto à foz do rio Cuiabá. Durante

o período de estiagem, essa região encontra-se coberta por uma delgada

lâmina d'água, onde cresce um tipo de vegetação anfíbia localmente conhecida

como "baceiros". A permanência de águas estagnadas sob os baceiros e as

temperaturas elevadas do verão, quando ocorre o fenômeno, criam condições

extremamente favoráveis aos processos de decomposição da matéria orgânica

acumulada, gerando um ambiente anòxíco com elevados teores de gás

carbônico, que podem atingir níveis letais para praticamente todas as espécies

de peixes. Essa "água de dequada" apresenta coloração escura semelhante ao

chá preto, devido à presença de compostos orgânicos dissolvidos oriundos dos

processos de decomposição, elevados valores de condutivídade, alcalínidade,

gás carbônico e metano, diminuição dos valores de pH e oxigênio, e baixa
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^  transparência por disco de Secchi (Resende 1991, Calheiros e Ferreira 1996,

Hamilton et al. 1997). Com as primeiras chuvas, esses processos se ampliam

^  para outras áreas recém inundadas da região. À medida que o nível d'água
^  sobe, começa a haver o escoamento dessa grande quantidade de água
^  insalubre para os canais de drenagem e, finalmente, para os rios Cuiabá e

^  Paraguai. Essa massa de água insalubre segue para jusante e ocasiona

grandes mortandades dos peixes por asfixia, quando adentra locais de maior

confinamento, como lagos marginais ou braços mortos de rio, onde eles não

têm como se refugiar (Calheiros e Ferreira, 1996).

^  Resende (1992) descreve que ocorreram dequadas nos anos de 1987 a

^  1990, ocasionando mortandades de peixes, sempre na enchente, quando a

subida do nível da água foi muito rápida. Durante o período deste estudo

ocorreu dequada nas enchentes de 1994,1995,1996 e 1997, sendo que as

maiores foram nos anos mais cheios, respectivamente em 1995 e 1997.

Calheiros e Ferreira (1996) descrevem que as condições hidrológicas de 1995

foram extremamente favoráveis ao fenômeno: ocorreu um período de seca

intensa e prolongada durante o ano anterior de 1994, formando-se extensas

áreas secas acumuladas de matéria orgânica e vegetação morta, ocorrendo

em seguida fortes chuvas locais e nas cabeceiras do rio Paraguai e de seus

tributários no início de 1995, o que promoveu rápida e intensa inundação

dessas áreas. Calheiros e Ferreira (1996) verificaram que a deterioração da

qualidade da água do rio Paraguai durou mais de dois meses a partir do final

de fevereiro de 1995, com valores muito baixos ou nulos de OD (entre zero e

1,5 mg/l) e altos valores de CO2 (entre 20 e 80 mg/l) na fase mais crítica,

causando grande mortandade de peixes. Os Autores descrevem ainda que

algumas espécies como o pacu Piaractus mesopotamicus, sofrem alterações

morfológicas do lábio inferior ("beiço") para facilitar a captação do OD

superficial durante a dequada.

Posteriormente, neste estudo, procurou-se relacionar o rendimento da

pesca em CPUE ao índice hidrològico anual e à ocorrência do fenômeno de

dequada.

-N
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^  Temperatura, fotoperíodo e a ictiofauna da Bacia

A Bacia do Alto Paraguai se estende por cerca de 850 km na direção

Norte-Sul, com aumento gradativo da variação sazonal da temperatura e do

fotoperíodo em função do aumento da latitude (aproximadamente de 14® S

para 22® S). A variação da temperatura média mensal e sua amplitude, durante

o período deste estudo em Corumbá (MS), foi coerente com a descrição do

^  regime térmico da Bacia segundo Campeio et al. (1997): outubro é o mês mais

^  quente, com temperatura média entre 23 ®C e 27 ®C e julho o mais frio, com

•  temperatura média entre 17 ®C e 22 ®C. A amplitude das temperaturas médias

_  mensais no ano é de cerca de 4®C ao norte e 7 ®C ao sul, o que é indicativo de

maior incidência de massas de ar frio nessa última região.

1  A maior variação da temperatura média e do fotoperíodo no sul do

Pantanal, provavelmente implica uma maior oscilação sazonal do crescimento

dos peixes em relação ao norte da região. No entanto, ainda não foram

realizados estudos para se averiguar essa hipótese e quantificar as alterações.

^  Caso ela se confirme, resta saber se a variação no crescimento será o bastante

^  para distinguir os estoques pesqueiros entre essas regiões. Essa questão

torna-se ainda mais interessante para as espécies de piracema que realizam

longas migrações rio acima no sentido sul-norte. Elas são as mais visadas pela

pesca em todo o Pantanal e não há estudos específicos sobre rotas migratórias

e distâncias percorridas.

Enquanto o rio Paraná encontra-se dividido em duas províncias

ictiofaunísticas, a Parano-Platense a jusante do Salto de Sete Quedas e a

Paraná Superior a montante, o rio Paraguai abriga a província ictiofaunística do

Alto Paraguai (Ringuelet 1975 apud Barbosa 1991) que forma um continuam

com a província Parano-platense, sem barreiras físicas para a ictiofauna e para

a navegação. Assim, considerando-se toda essa região, os limites geográficos

de distribuição da ictiofauna se ampliam ainda mais entre os paralelos 14® S e

34® S, aproximadamente 2.300 km em linha reta, abrangendo desde o

Pantanal, uma região tropical por excelência ao norte, até o baixo Paraná e sua

foz no rio da Prata em Buenos Aires, Argentina, uma região subtropical ao sul.

Considerando-se esses novos limites, as variações sazonais de temperatura e

fotoperíodo se acentuam e a temperatura média anual diminui à medida que
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®  aumenta a latitude, contrastando ainda mais o norte e o sul. Provavelmente os

estoques pesqueiros dos extremos norte e sul da região são distintos, mas

onde ocorrem as transições entre os estoques das diferentes espécies? Será

que existem estoques intermediários? Essas questões são da maior

importância para o manejo dos recursos pesqueiros na Bacia e serão

^  retomadas posteriormente.

^  É interessante perguntar-se, ainda, acerca das possíveis implicações
^  biológicas desses contrastes norte-sul de temperatura e fotoperíodo, e suas
%  conseqüências sobre os padrões de migração e diversidade da ictiofauna na

^  Bacia do Prata. Sverlij e Espinach (1986) realizaram estudos de marcação e

recaptura de dourado Salminus maxillosus nas bacias do rio da Prata e rio

Uruguai, na Argentina. Segundo os Autores, o número de exemplares

marcados e posteriormente recuperados foi pequeno para permitir estimativas

de abundância e outros parâmetros populacionais, mas forneceram

informações importantes sobre os deslocamentos migratórios. Sverlij e

Espinach (1986) recapturaram um exemplar em Posadas no rio Paraná, no

norte da Argentina, cerca de 1.440 km a montante da foz do rio da Prata onde

1  fora marcado 241 dias antes, percorrendo pelo menos 6 km por dia, sendo o

^  maior deslocamento migratório registrado para a espécie.

Por outro lado, não há evidência de que ocorram na Bacia do Prata

Tx migrações tão longas como as dos grandes bagres na Bacia Amazônica, que

percorrem mais de 3.500 km da foz às cabeceiras, cuja área de distribuição

corresponde praticamente a toda a extensão da bacia, como descrevem

Barthem, Ribeiro e Petrere (1991) e Barthem e Goulding (1997). É importante

reconhecer que, mesmo migrando ao longo de toda a extensão da Bacia

Amazônica, os peixes encontram condições muito parecidas de temperatura e

fotoperíodo, o que não ocorreria na Bacia do Prata. Isto é decorrente da

^  orientação leste-oeste da Bacia Amazônica e de sua localização na altura do
Equador, onde fotoperíodo e temperatura média são praticamente constantes

ao longo de todo o ano. Portanto, será que a ausência de migrações dessa
magnitude na Bacia do Prata pode ser creditada aos contrastes norte-sul de
temperatura e fotoperíodo, que atuariam como fatores limitantes? Se as
espécies migradoras, cobrindo essas distâncias excepcionais da Amazônia,
ocorressem na Bacia do Prata, essa questão estaria automaticamente

A
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respondida. No entanto, as espécies comuns são o jaú Paulicea luetkenieo

cachara (B. Prata) ou surubim (Amazônia) Pseudoplatystoma fasciatum, que

não estão entre essas migradoras segundo Barthem e Goulding (1997).

O número de espécies nos rios é altamente correlacionado à área de

^  drenagem da Bacia, mas, claramente, nem todas as espécies estão presentes

em todos os trechos. Nos trópicos, esse zoneamento tende a ser por acréscimo

^  de espécies e não por substituição, o que é mais característico dos rios de
^  regiões temperadas (Welcomme 1985,1999, 2001). Seria interessante

investigar como se dá esse processo na medida em que se desloca da Bacia

^  do Alto Paraguai para a Bacia do Prata, pois fatores antagônicos poderiam agir

^  sobre a diversidade da ictiofauna: os principais fatores positivos seriam o

aumento do caudal dos rios e da área da bacia de drenagem, que incluem

maior heterogeneidade ambiental; os principais fatores negativos seriam a

diminuição da temperatura e o aumento de sua variação sazonal, pois as

^  diferentes espécies de peixes possuem limites de tolerância a essa variação

(Pavanelli et ai. 1999); ainda entre esses fatores, é preciso lembrar que,

^  deslocando-se para jusante da Bacia do Alto Paraguai, desaparece a

^  extraordinária complexidade ambiental do Pantanal.

Temperatura e rendimento da pesca

No Pantanal, a temperatura pode alterar o rendimento das pescarias de

^  anzol atuando distintamente sobre os peixes e sobre os pescadores.

Em função de seu calor elevado específico, a temperatura da água se

^  altera mais lentamente que a do ar, mas acompanha sua variação sazonal. Na

pescaria de anzol, o peixe é atraído para a isca e sua motivação para esse

^  comportamento está relacionada com o seu apetite (Bjordal e L0kkeborg 1996)

que, por sua vez, está relacionado com todo o seu metabolismo que depende,

entre outros fatores, da temperatura. A temperatura controla as taxas

metabólicas dos peixes e sua elevação implica o aumento da velocidade das

^  transformações químicas (Wootton 1999), levando-os a alimentar-se com mais

freqüência, tornando-se mais vulneráveis à pescaria de anzol, ocorrendo o

oposto sob temperaturas menores. Assim, a capturabilidade das pescarias
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pode variar ao longo do ano em função de alterações sazonais da fislologla e

do comportamento dos peixes (RIcker 1975). No entanto, seriam necessários

estudos para avaliar a Intensidade das mudanças comportamentals que

^  poderiam ocorrer em espécies da região, em função da variação sazonal da

temperatura a que estão sujeitas no ambiente natural.

^  Seria interessante ainda obter o depoimento de pescadores profissionais

^  e esportivos sobre o desenrolar das pescarias durante uma "virada de tempo"
^  no Pantanal, quando a temperatura cai bruscamente, o que poderia reduzir o

rendimento das pescarias.

'  5.2 A pesca

^  5.2.1 A coleta de dados pelo SCRESCA/MS

'1%

/'N

Um aspecto fundamental que deve ser considerado no planejamento e

implantação de um sistema de coleta de dados de desembarque pesqueiro é

^  sua adaptação à rotina geral da pesca na região. Em Mato Grosso do Sul, ao

invés de se criar uma estrutura específica de coleta de dados para o

^  SCRESCA/MS, optou-se por transformar a atividade rotineira de fiscalização da

pesca profissional e esportiva, que já era efetuada pelos guardas ambientais

(antigos guardas florestais), em coleta de dados pesqueiros. As principais

vantagens dessa opção foram: (a) a obtenção de dados sobre a pesca

profissional e esportiva em toda a Bacia do Alto Raraguai em Mato Grosso do

Sul, com poucos gastos adicionais, além daqueles que já eram destinados à

fiscalização; (b) foram mantidas as mesmas rotinas às quais os pescadores

profissionais e esportivos, operadores de turismo e guardas ambientais

estavam habituados; (c) procurou-se simplificar o registro de informações

pesqueiras, substituindo-se a Guia de Controle de Rescado e a Guia de

Vistoria e Lacre, por um único documento, uma nova "Guia de Controle de

Rescado", na qual passaram a ser anotadas as informações de ambas as

categorias; e (d) a inclusão da estatística pesqueira como uma atividade da

Secretaria de Meio Ambiente /Fundação Rantanal/MS. As principais

desvantagens seriam: (a) a vinculação entre a obtenção de dados pesqueiros e
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a fiscalização da pesca, pois essa última muitas vezes é vista com reserva

pelos pescadores; (b) a necessidade do contínuo treinamento dos guardas

^  ambientais sobre o preenchimento das guias, em vista da alta rotatividade e
^  substituição do efetivo; e (c) o não envolvimento direto dos usuários da pesca

^  no controle da própria atividade, o que poderia eximi-los da co-

^  responsabilidade sobre a pesca.

^  Para acompanhar o desembarque pesqueiro no Mercado Municipal de

-  Manaus, que tem características distintas das do Pantanal, Petrere (1978 a)

delineou um sistema muito diferente do SCPESCA/MS, que posteriormente foi

continuado por Merona e Bittencourt (1988) e Batista (1998). Petrere (1978 a)

^  treinou um coletor que, montado em uma canoa, visitava diariamente os barcos

de pesca ancorados no porto, sempre à noite, entre 20:00h e 23:00h. O coletor

entrevistava os pescadores utilizando uma ficha de coleta por barco, anotando

^  informações sobre quantidade de peixes capturados por espécie, horários,

^  datas e locais das pescarias, aparelhos de pesca utilizados e número de

pescadores atuantes. Isaac, Milstein e Ruffíno (1996) descrevem um sistema

de coleta de dados pesqueiros semelhante, realizado a partir de 1991, em

Santarém (PA) pelo projeto IARA - Administração dos Recursos Pesqueiros do

Médio Amazonas, baseado em entrevistas diárias dos donos ou encarregados

das embarcações que desembarcavam na cidade.

Os dados computados pelo SCPESCA/MS estão sujeitos a algumas

fontes de erro relacionadas à própria estrutura do sistema, tais como:

informações imprecisas, erradas ou não fornecidas verbalmente pelos

pescadores; erro dos guardas ambientais ao identificar ou pesar as espécies

de peixes apresentadas pelos pescadores; guias mal preenchidas, com

informações conflitantes ou ilegíveis; e erros de digitação, não detectados

durante as correções. Em seu conjunto, as informações computadas pelo

SCPESCA/MS correspondem a um censo de toda a pesca realizada na Bacia

do Alto Paraguai em Mato Grosso do Sul que, oficialmente, foi vistoriada pela

Polícia Ambiental/MS, mas ocorrem ainda outras capturas, sobre as quais não

há informação, tais como: pesca de subsistência praticada pela população

ribeirinha na zona urbana e rural; captura realizada por "pescadores de

barranco", utilizando linha de mão ou caniço dos quais não se exige licença de

pesca; consumo de peixes pelos próprios pescadores profissionais e esportivos

108

rs
i

í^.



9

durante as pescarias; pequenas capturas realizadas por pescadores

^  profissionais que não são apresentadas para vistoria, e são vendidas

diretamente para os consumidores; pescado capturado por pescadores

esportivos e que não é apresentado para registro nos postos de vistoria da

^  Polícia Ambiental/MS; pesca ilegal que utiliza petrechos proibidos, ou é

^  praticada em épocas ou locais não permitidos, que se destina ao consumo

^  próprio ou ao comércio clandestino dentro do próprio Mato Grosso do Sul ou
para outros estados.

A Polícia Ambiental/MS realiza o patrulhamento de rios e estradas da

^  região, efetuando operações especiais durante o período de defeso, a fim de

^  coibir as práticas ilegais de pesca e, quando as Identificam, os guardas

ambientais autuam os infratores, apreendem o pescado, os aparelhos de pesca

e os veículos e embarcações envolvidos. Em 1994 e 1995 a quantidade total
>

de pescado irregular apreendida pela Polícia Ambiental/MS foi,

respectivamente, igual a 47,81 e 32,41 equivalente a 13,8% e 7,4% da captura

total anual do Pantanal de Mato Grosso do Sul (Navega, 1996). Entre 1989 e

1997 a apreensão anual na região de Coxim variou entre 31 e 221 (Santos,

1999), sendo que as apreensões realizadas entre 1994 e 1999 representaram

entre 2,6% e 7,6% da captura total dessa região. Em 1999 foram apreendidas

2,41 de pescado em Corumbá (Santana 2001), equivalente a 0,5 % da captura

total da região.

Em vista do que foi exposto anteriormente, é possível afirmar que os

dados de pesca computados pelo SCPESCA/MS, provavelmente

corresponderam à maior parte da captura efetuada no Pantanal de Mato

Grosso do Sul entre 1994 e 1999, constituindo-se numa grande amostra da

pesca, capaz de revelar as principais tendências da atividade e dos estoques

explorados.

3

3

3

-^1

5.2.2 Nível de exploração geral da pesca

A produção da pesca profissional e esportiva registrada para o Pantanal

de Mato Grosso do Sul neste estudo, foi comparada com os dados de pesca

obtidos anteriormente por outros Autores. Dessas comparações emergiram
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reflexões que serão abordadas em seguida, sobre o nível geral de exploração

^  dos estoques e, posteriormente, a cerca das políticas de pesca adotadas nos

^  últimos anos que definiram os rumos do manejo e sobre as influencias da
^  qualidade do ambiente sobre a pesca.
^  Na Tabela 1.22 encontram-se os dados de desembarque da pesca

^  profissional (toneladas) computados por Silva (1986) e E. K. Resende a partir

das guias de trânsito de pescado (GTP) para o Pantanal de Mato Grosso do

Sul entre 1979 e 1984, e as estimativas obtidas por Catella et ai (1997) para a

^  pesca profissional no Pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a partir
da "Estatística Pesqueira" publicada pelo IBGE, entre 1980 e 1989. Observa-se

^  que o desembarque estimado a partir dos dados do IBGE no Mato Grosso do

^  Sul foi maior do que as capturas registradas nas GTP nos anos de 1980 e
1981, porém, esses conjuntos de dados se aproximaram entre 1982 e 1984.

^  Tabela 1.22 Desembarque pesqueiro profissional (toneladas) computado por
Silva (1986) e E. K. Resende a partir das Guias de Trânsito de Pescado (GTP)
para o Pantanal de Mato Grosso do Sul, entre 1979 e 1984; e estimativas de
desembarque pesqueiro obtidas por Catella et al. (1997) para a pesca
profissional no Pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a partir da
"Estatística Pesqueira" publicada pelo IBGE, entre 1980 e 1989.

•TV

1

Mato Grosso do Sul Mato Grosso Total

Ano GTP IBGE IBGE IBGE

1979 1.007 - - -

1980 1.547 3.237 3.311 6.548

1981 1.711 2.554 6.343 8.897

1982 2.058 2.197 5.652 7.849

1983 2.136 2.167 6.796 8.963

1984 1.939 1.991 5.172 7.163

1985 - - - -

1986 - 1.763 8.259 10.022

1987 - 3.252 3.205 6.457

1988 - 1.461 1.980 3.441

1989 - 1.236 2.716 3.952

Média 1.733 2.206 4.826 7.032

Baseando-se em mapas de fluxo turístico do INAMB, Silva (1986)

informou que, em média, 17.000 pescadores esportivos visitaram anualmente

Corumbá, Coxim, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho entre 1979 e 1981. O

Autor estimou a captura média anual desses pescadores em torno de 6801 /

ano, calculando uma média de 40 kg /pescador-viagem, pois lhes era permitido
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^  capturar 30 kg mais um exemplar. Assim, estima-se que as capturas da pesca

profissional e esportiva no Pantanal de Mato Grosso do Sul somavam, em

média, 2.4131 /ano entre 1979 e 1984, sendo 72% capturados pelos

pescadores profissionais e 28% pelos pescadores esportivos.

Somando-se o desembarque em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso

^  pelos dados do IBGE, estima-se que a produção da pesca profissional em todo

^  o Pantanal variou de 3.441 a 10.0221 /ano entre 1980 e 1989. Observa-se que,

em média, o desembarque pesqueiro profissional em Mato Grosso foi de 4.862

^  t, maior que o dobro de Mato Grosso do Sul, cuja média foi equivalente a 2.206
^  t. Welcomme (1986) (documento anexo), após uma visita ao Pantanal

juntamente com um grupo de pesquisadores brasileiros em 1985, atribuiu a

^  diferença nas capturas dos dois estados às políticas de pesca distintas,
identificando, naquela ocasião, uma atitude mais liberal em Mato Grosso e

j

^  mais conservadora em Mato Grosso do Sul. O Autor considerou ainda que,

mesmo que a captura total da região fosse equivalente a três vezes o valor

oficialmente estimado em torno de 7.0001 /ano, o Pantanal permanecia como

uma das regiões do mundo onde os recursos pesqueiros encontravam-se

menos explorados.

A estimativa mais recente para o desembarque pesqueiro em todo o

>  Pantanal foi de 2.2901, foi obtida por Catella etal. (1997) para o ano de 1995,

sendo 3101 e 9601 de pescado capturado, respectivamente, pela pesca

profissional e esportiva em Mato Grosso do Sul (SCPESCA/MS) e 1.0201

capturado pela pesca profissional em Mato Grosso (INDEA/MT). No entanto,

esse valor foi subestimado como admitem os Autores e poderia ser reavaliado,

neste estudo, em um máximo de 5.0401, considerando-se:

- Como foi visto anteriormente, a captura da pesca profissional de Mato Grosso

do Sul foi corrigida pela "captura estimada" de 3101 para 4401 em 1995.

- Os dados de Mato Grosso foram obtidos a partir das "Guias de Trânsito de

Pescado" emitidas pelo Instituto de Defesa da Agricultura - INDEA/MT, somente

para o controle da pesca profissional. Segundo avaliação do próprio INDEA/MT,

apenas cerca de 30% do pescado teria sido apresentado para vistoria, sendo o

restante transportado de forma irregular (Catella et al. 1997). Assim, a captura

da pesca profissional de Mato Grosso poderia ser corrigida para 3.4001.
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- A captura da pesca esportiva não foi registrada em Mato Grosso mas, com

^  certeza, é proporcional ao número anual de pescadores que atuaram na região.

Esse número poderia ser estimado em cerca de Va do número de pescadores

que visitaram o Mato Grosso do Sul, onde a capacidade do setor hoteleiro,

específica para acomodar essa clientela, é pelo menos quatro vezes maior do

®  que a capacidade desse setor em Mato Grosso, como se observa em Bordest

et al. (1997) e Garms (1997). Outra referência que suporta essas estimativas é

o número de licenças de pesca amadora que foram expedidas pela FEMA/MT

entre 1996 e 1999, respectivamente, iguais a 20.674,12.697,15.265 e 17.795,

^  sendo a Bacia do rio Paraguai a mais procurada no Estado, porém, munidos da

^  licença, os pescadores podem ainda atuar nas Bacias Amazônica e Araguaia
(Lúcia Mateus - UFMT, com. pes.). Assim, a captura da pesca esportiva em

Mato Grosso em 1995 poderia ser estimada em 2401.

O  Ao se comparar o nível total de exploração da pesca entre 1994 e 1999 com

os conjuntos de dados anteriores entre 1979 e 1989, é importante observar que

os dois períodos transcorreram durante o mesmo ciclo de grandes cheias,

iniciado em 1974, o que permite bom termo de comparação, visto que a

ictiofauna esteve sujeita a condições similares quanto à disponibilidade de

água no ambiente. Pode-se afirmar que o desembarque pesqueiro total no

Pantanal de Mato Grosso do Sul de 1994 a 1999 (média de 1.4151 /ano), foi

menor do que os desembarques realizados entre 1979 e 1984, baseando-se

nos registros das guias de trânsito de pescado, e entre 1980 e 1989,

baseando-se nas estimativas obtidas a partir dos registros do IBGE.

Provavelmente, o mesmo poderia ser afirmado para o desembarque de todo o

Pantanal (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), considerando-se que: (a) o

desembarque total no Pantanal em 1995, tomado como referência,

provavelmente se encontra entre as estimativas de 2.2901 e 5.0401; (b) a

captura da pesca profissional em Mato Grosso provavelmente diminuiu a partir

de 1995, em função das restrições impostas pela Lei de Pesca n® 6.672 de

22/10/1995, proibindo o uso de qualquer aparelho de malha (redes e tarrafós) e

limitando o transporte terrestre e fluvial de pescado profissional em 1.000 kg; e

(o) na ausência de estatísticas, a captura da pesca esportiva no Pantanal de
Mato Grosso poderia ser estimada em cerca de % da captura dessa categoria

em Mato Grosso do Sul, como foi proposto anteriormente.
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@  Como foi visto neste estudo, a captura concentrou-se sobre poucas

espécies, recaindo principalmente sobre as maiores e mais nobres, que

representam um troféu para os pescadores esportivos e alcançam os melhores

^  preços de venda para os pescadores profissionais (Catella et al. 1997). Essa
composição de espécies também é um indicativo da qualidade ambiental e do

^  baixo nível de exploração da pesca, como explica Welcomme (1999): as

^  comunidades de peixes respondem à pressão de pesca e a outros tipos de
^  estresse induzidos externamente, através do declínio no tamanho médio que
^  implica a perda de indivíduos e espécies maiores, e sua substituição por outros

^  menores. Isso resulta numa alteração da estrutura das comunidades de

espécies de vida longa (K-estrategistas) por outras de vida curta (r-

estrategistas).

Em vista do que foi exposto, há um indicativo geral de que os recursos

^  pesqueiros encontravam-se relativamente pouco explorados no Pantanal de

Mato Grosso do Sul e, possivelmente, em todo o Pantanal, entre 1994 e 1999.

Essa afirmativa foi suportada pelas relações entre captura total e esforço, e

entre captura e esforço para a maioria dos estoques, como será discutido

posteriormente. Entretanto, é preciso considerar a influência de outros fatores,

independentes da pesca, como as alterações naturais do ambiente em ciclos

plurianuais de cheia e seca e a ocorrência de "dequada", e a perda de

qualidade ambiental, que podem reduzir a capacidade suporte do ambiente

para a manutenção das populações e, consequentemente, reduzir a produção

)  de excedente disponível para a pesca.
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5.2.3 Política e desenvolvimento da pesca em Mato Grosso do Sul

Uma diferença fundamental a ser considerada entre a pesca profissional
e a pesca esportiva consiste nos produtos gerados por uma e outra atividade
no Pantanal. O pescado, destinado ao consumo humano como alimento, é o
principal produto gerado pela pesca profissional na região. Por outro lado, o
pescado capturado pelos pescadores esportivos, não constitui mercadoria em
si, pois se destina ao consumo próprio e não pode ser comercializado.
Portanto, embora o pescado capturado pelos pescadores esportivos seja um
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®  desbaste dos estoques, ele não é o produto dessas pescarias e, sim, um dos

^  atrativos para trazer esse pescador ao Pantanal. Os principais produtos dessa
atividade são os serviços que os pescadores esportivos compram, incluindo

g  transporte, hospedagem, alimentação e serviços especializados como o
aluguel de barcos, equipamentos, e a contratação de guias, pilotos de

^  embarcações etc. Esses serviços são prestados pelo setor turístico pesqueiro,
^  que inclui hotéis, restaurantes, empresas e operadoras de turismo, de

^  transporte etc.
Em Mato Grosso do Sul, o papel de administrador da pesca cabe,

sobretudo, ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, que atua em sintonia

com o Governo Estadual, e desde 1999 tem no Conselho Estadual de Pesca

de Mato Grosso do Sul - CONPESCA/MS um órgão consultivo, ao qual

submete para o debate suas propostas de ordenamento pesqueiro. Os

interesses dos pescadores profissionais junto ao Estado são representados por

suas associações de classe, as Colônias de Pesca e Associações e,

principalmente, pela Federação dos Pescadores de Mato Grosso do Sul,

fundada em 1985, como uma agremiação das demais. Os pescadores

profissionais têm um assento no CONPESCA/MS ocupado pelo presidente de

sua Federação. Os pescadores esportivos também têm um assento no

CONPESCA/MS. Entretanto, na prática, seus interesses junto aos

administradores da pesca também são representados pelo setor turístico

pesqueiro, por meio de seus representantes e associações de classe, que

também têm um assento no CONPESCA/MS.

Sob o ponto de vista da dinâmica de populações, pode-se dizer que é

indiferente se os peixes forem capturados de maneira similar por pescadores

profissionais, esportivos ou por qualquer outro usuário da pesca. Porém, cada

um dos usuários tem os seus próprios objetivos e motivações para pescar

apesar de, eventualmente, as espécies alvo se sobreporem.

Cabe ao administrador da pesca tomar as decisões (1) políticas sobre os

objetivos do manejo, definindo quais usuários serão admitidos na pesca e que

parte dos recursos pesqueiros caberá a cada um explorar, e (2) técnicas,
definindo as medidas de ordenamento necessárias para alcançar os objetivos

do manejo, isto é, garantir os estoques em quantidade e qualidade para
atender aos requerimentos dos usuários, de modo sustentável.
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3  Em sua decisão política, que implica decisões técnicas subsequentes, os

^  administradores da pesca são pressionados pela demanda dos usuários,

^  podendo seguir dois caminhos: (1) deflagrar um amplo e participativo processo,
^  envolvendo todos os usuários para definir os rumos e objetivos da pesca, a fim
S  de obter sua cumplicidade e formar uma base política de modo que os usuários

^  estejam prontos para colaborar no cumprimento de uma legislação de pesca,

gerada a partir do debate levado a cabo por eles mesmos, tornando-se, de fato,

co-responsáveis pelo uso e conservação dos recursos pesqueiros (Batista

^  1998, Mateus, Catella e Penha 2001); ou então, (2) os administradores

^  poderão agir verticalmente, sem consultar a sociedade e, orientados por

objetivos explícitos ou não, impor suas decisões através de dispositivos legais,

tendo que assumir sozinhos os ônus dessas decisões frente à sociedade.

Como será discutido em seguida, até 1999 a pesca foi administrada

^  sobretudo num processo vertical impositivo, no qual muitas decisões políticas

^  foram apresentadas como decisões técnicas pelos administradores, a fim de
evitar o confronto com os usuários que foram prejudicados e o desgaste de sua

imagem frente à opinião pública da sociedade.

De acordo com Batista (1998), quando há padrões discrimináveis nas

estatísticas da produção pesqueira, eles podem estar refletindo mudanças

tanto na abundância dos recursos, quanto nas características da exploração

pesqueira. No Pantanal de Mato Grosso do Sul, observou-se grande alteração

das características da pesca entre os períodos de 1979 - 1989 e 1994 -1999,

com a expansão do setor turístico pesqueiro e a retração do setor de pesca

profissional. Isso levou à diminuição do desembarque total, não indicando,

entretanto, que os estoques foram superexplorados e, sim, refletindo os rumos

da política estadual de pesca adotada nos últimos anos, que passou a priorizar

o setor turístico pesqueiro (Catella et al. 1996).

Valendo-se do dispositivo da Constituição de 1988 que permite aos

estados legislarem sobre os recursos pesqueiros (Albuquerque 2001), essa

tendência da política de pesca se manifestou em Mato Grosso do Sul por meio

de numerosos atos normativos (decretos, resoluções etc.), ditando medidas de

ordenamento pesqueiro que resultaram, paulatinamente, na perda de

instrumentos de trabalho (redes, tarrafas etc.) e espaço político para os

pescadores profissionais, reduzindo radicalmente o seu poder de pesca. Na
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Tabela 1.23 encontra-se um resumo da legislaçâo de pesca de Mato Grosso do

Sul nos últimos 20 anos e a relação de cada ato normativo com a categoria de

^  pesca que teve algum prejuízo (baixo, médio, alto), baseando-se em
^  Albuquerque (2001). Alguns desses atos normativos influenciaram
^  decisivamente os rumos da pesca e serão discutidos a seguir.

^  No início da década de 1980 a Portaria n® 025 de 27/07/1983 - SUDEPE

proibiu, em todo o Mato Grosso do Sul, a utilização dos seguintes aparelhos de

pesca que eram, até então, instrumentos de trabalho dos pescadores

<5 profissionais: cercado ou qualquer aparelho fixo; do tipo elétrico, sonoro ou

^  luminoso; fisga, gancho ou garatéia pelo processo de lambada, arpão, flecha,

covo, espinhei, tarrafão, qualquer aparelho de malha (redes e tarrafas),

ressalvando-se a "tarrafa curimbeira" com malha mínima de 12 cm entre-nós-

opostos e 2,8 m de altura máxima. Nessa Portaria a tarrafa passou a ser

permitida somente para uso dos pescadores profissionais.

Silva (1986) descreve o contexto e os fatos que levaram a essas

proibições, em especial das redes e tarrafas:

- "A partir dos anos 70 alguns comerciantes de peixes, em sua maioria de São

Paulo iniciaram exploração intensiva da pesca no Pantanal, principalmente nos

rios Cuiabá, Paraguai e Taquari. A tecnologia local, ainda principiante, sofreu

uma concorrência desvantajosa, pois nesse período apareceram grupos de

pescadores de força, utilizando-se de arrastões, redes-de-lance, redes-de-

espera e tarrafões. A abundância de espécimes, ausência da fiscalização e a

falsa idéia de que este Eldorado era inesgotável, fez com que, não poucas

vezes, peixes capturados e não desejados fossem simplesmente largados às

margens dos rios. Os escolhidos eram transportados clandestinamente para

São Paulo... É evidente que isso se constituiu, e muito justamente, em motivo

de revolta contra os proprietários de frigoríficos e pescadores de fora e,

consequentemente, no aparelho chamado REDE";

- Segundo o Autor, na cidade de Coxim chegaram muitos pescadores vindos

do rio Paraná, em função do fechamento do reservatório de Jupiá, o que

aumentou expressivamente a pressão de pesca na região. A fim de conter o

esforço nessa área, proibiu-se o uso do tarrafão e limitaram-se as

características da tarrafa a ser empregada em todo o Estado de Mato Grosso
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Tabela 1.23 Relação dos principais atos normativos da legislação de pesca de Mato Grosso do Sul nos últimos 20 anos,
o Caput, as principais interferências por categoria de pesca, e uma avaliação do nível de prejuízo (Baixo, Médio ou
categoria (PP = pesca profissional e PE = pesca esportiva), modificado de Albuquerque (2001).

incluindo

Alto) por

Ato normativo Caput Pesca profissional Pesca esportiva
Nível de

prejuízo

Portaria INAMB N ® 001/82 Estabelece tamanhos mínimos de
captura e cotas de comercialização

Regulamentou a atividade Regulamentou a atividade Baixo

PPePE

Portaria SUDEPE

N ° 025 /83

Regulamenta a pesca profissional no
Estado de Mato Grosso do Sul

Proibição de redes, tarrafas
e outros petrechos
eficientes

Não interfere Alto

PP

Decreto N ® 5.646/90 Dispõe sobre a exploração de recursos
pesqueiros no MS, seus fins e
mecanismos de controle

Reforçou a proibição de
redes, tarrafas e outros
petrechos eficientes

Estabelece cota de 30 kg +
um exemplar de qualquer
tamanho

Alto

PP

Decreto N ® 7.362/93 Altera dispositivo do Dec. 5.646 -
proibindo o uso de tarrafa e
comercialização de curimbatá

Proibição da tarrafa
curimbeira e outros

petrechos eficientes

Não interfere Alto

PP

Decreto N ® 7.511/93 Institui a Autorização Ambiental de
Pesca

Duplicidade de
documentação

Bi-tributação Alto

PPePE

Decreto N ° 8.056/94 Proíbe a pesca com fins comerciais Extingue a atividade Não interfere Alto PP

Resolução SEMA N ®
001/95

Disciplina as disposições do Dec.
8.056/94

Retorna a atividade de
pesca artesanal, porém
obriga comercialização
somente no município

Não interfere
Alto

PP

Decreto N.® 8.311/95 Altera o Decreto N.® 8.133/95 Não interfere Redução da cota de captura
para 25 kg mais um
exemplar

Médio

PE

Continua...
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.. Continuação da Tabela 1.23

Ato normativo Caput Pesca profissional Pesca esportiva
Nível de

prejuízo

Deliberação CEGA N ®
002/97

Estabelece regime de pesca especial -
Pesque- e- solte no Rio Negro

Perdeu áreas de pesca -
zoneamento

Áreas especiais de pesca -
Pesque-e-solte

Baixo

PP

Lei n® 1.787/97 Dispõe sobre a pesca em MS Cria 0 CONPESGA/MS Cria 0 CONPESCA/MS -

Lei N® 1826/98 Dispõe sobre a exploração de recursos
pesqueiros e estabelece medidas de
proteção e controle da ictiofauna

Perdeu áreas de pesca -
autorização de pesca por
unidade hidrográfica

Não interfere Alto

PP

Decreto n® 9.627/99 Regulamenta o
CONPESCA/MS

Regulamenta o
CONPESC/VMS

-

Deliberação CEGA N ®
001/00

Estabelece regime de Pesca especial -
Pesque- e- solte no Rio Negro -
prorrogação e aumento na extensão

Perdeu áreas de pesca -
zoneamento

Áreas especiais de pesca -
Pesque-e-solte

Baixo

PP

Deliberação CEGA N °
003/00

Estabelece regime de pesca especial -
Pesque- e- solte no Rio Vermelho

Perdeu áreas de pesca -
zoneamento

Áreas especiais de pesca -
Pesque-e-solte

Médio

PP

Deliberação CEGA N °
006/00

Estabelece regime de pesca especial -
Pesque- e- solte nos Rios Abobral e
Perdido e ampliação do trecho do Rio
Negro

Perdeu áreas de pesca -
zoneamento

Áreas especiais de pesca -
Pesque-e-solte Médio

PP

Decreto N ® 9.768/00 Estabelece nova cota e tamanho mínimo
para jaú e pacu

Dificulta a captura Redução da cota de captura
para 15 kg mais exemplar

Alto

PE
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^  do Sul, e assim, conclui o Autor, "amenizou-se um problema técnico social

^  numa área e criaram-se outros problemas noutras áreas".

Nesse trabalho, Silva (1986) expressou claramente sua opinião contrária

^  à proibição do uso de redes e petrechos de malha, considerando que são
^  aparelhos muito seletivos nas condições do Pantanal, e que a norma foi

^  estabelecida à revelia dos estudos sobre seletividade de redes, já disponíveis

na ocasião. Silva (1986) realizou estudos de seletividade e produtividade de

redes de emalhar tipo lance (nome local para rede de deriva) de malhas 17,18

19, 20 e 22 cm entre-nós-opostos e de tarrafas de malha 6,10 e 12 cm entre-

nós-opostos e 2,8 m de altura, em pescarias experimentais nos principais rios

do Pantanal de Mato Grosso do Sul e no rio Paraná, na região de Três Lagoas

(MS). Ao invés da proibição das redes. Silva (1986) propõe para o manejo

pesqueiro a adoção de uma cota única de captura anual para o período de

safra, a interrupção da pesca durante o período de defeso e o controle

ambiental, pois "é exatamente a pesca que sofre as conseqüências da

degradação ambiental, e não a sua causadora".

Silva (1986) descreveu a difícil situação do setor da pesca profissional

após essas proibições considerando que "a proibição desses aparelhos - por

motivos não técnicos - vem provocando o descontentamento por parte dos

pescadores, conflitos sociais e consequentemente, pescas ilegais e

desembarques clandestinos de peixes, mesmo com a fiscalização". Parece que

essa atitude inconformada dos pescadores profissionais, que insistiram em

utilizar a rede como instrumento de trabalho nos primeiros anos após a

proibição, garantiu ainda elevada produção pesqueira do setor ao longo da

década de 1980, como se conclui ao comparar o desembarque médio anual da

categoria registrado pelo IBGE no período anterior (1980 a 1983) e posterior à

proibição (1984 a 1989), respectivamente iguais a 2.5391 /ano e 1.5421 /ano.

No início da década de 1990, o Decreto Estadual n® 5.646 de

28/09/1990, além de reforçar as proibições de aparelhos de pesca impostas

anteriormente, regulamentou o tamanho mínimo de captura de algumas

espécies, manteve a cota de captura dos pescadores esportivos em 30 kg mais

um exemplar e instituiu o período de defeso durante a piracema nos meses de
novembro a janeiro, podendo ser antecipado ou prorrogado anualmente se

necessário, mediante o parecer de estudos específicos.
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Em 1993, o governo estadual criou programas de assistência aos

^  pescadores profissionais, incluindo a doação de equipamentos para a
^  estruturação das colônias de pesca, entretanto, paradoxalmente, proibiu logo
Q  em seguida a captura e a comercialização do curimbatá Prochilodus tineatus,
^  que dava sustentação aos pescadores (Albuquerque 2001). Essas medidas

^  foram impostas pelo Decreto n® 7.362 de 18/08/1993, proibindo a utilização da

tarrafa curímbeira, o aparelho de captura do curimbatá, como também a

comercialização dessa espécie em todo o Estado, tema que será retomado

Q  posteriormente nas discussões. A partir de então, os pescadores profissionais

^  foram praticamente igualados aos pescadores esportivos, podendo utilizar
'1*^

somente anzol como aparelho de captura, diferindo em apenas dois itens: não
O
^  foi estabelecido limite de captura para os pescadores profissionais e foi-lhes

rj permitido utilizar uma pequena tarrafa (especificada na legislação) para a

captura de iscas.

A vontade política de extinguir a pesca profissional em Mato Grosso do

Sul foi claramente expressa pelo então Governador do Estado em dezembro de

1993, no estertor de seu mandato, em sua Mensagem de apresentação da

minuta do Decreto 8.056 /94 que "Proíbe a pesca com fim comercial em Mato

Grosso do Sul e dá outras providências". Nessa mensagem, "visando

implementar políticas, diretrizes e instrumentos para o perfeito manejo e a

intransigente defesa do patrimônio eco-ambiental, dos recursos faunísticos...

especialmente em relação à fauna aquática" e "com absoluta convicção de que

na racional e salutar exploração do vasto e delicado potencial turístico do

Pantanal repousam concretas perspectivas de expansão econômica do Estado,

e tendo claro que a base desse potencial está na piscosidade de nossos rios...

o meu Governo delegará à Fundação Pantanal a execução de uma política

permanente para o setor de pesca, visando em especial reduzir

progressivamente, até sua eliminação, a pesca profissional praticada de forma

predatória, como é nos moldes atuais". Em seguida, o Governador afirmou em

sua mensagem que "não ignorando o homem (pescador) e sua família,...

determinarei,... a implementação de benefícios e vantagens compensatórias

àqueles que se dispuserem, espontaneamente, a substituir a pesca por outra

atividade", propondo que, na troca da licença de pescador profissional pela de

amador, eles recebessem: (1) uma "casa própria gratuita, dentro do Progranra
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de Desfavelamento implementado pelo meu Governo, no município domiciliar

^  ou em qualquer cidade do Estado"; ou (2) o "assentamento em lotes rurais...
para o pescador profissional com comprovada vocação e / ou experiência na

agricultura"; o Governo propôs (3) "incentivo e apoio técnico para os sindicatos

de pescadores profissionais para substituição da pesca extrativa pela

piscicultura, com estrutura adequada, ambiente propício e de forma

cooperativa"; e, ainda, o (4) "estímulo à rede hoteleira,... e afins, para que

^  contratem, para as funções de guias turísticos e trabalhos correlatos,

pescadores que atualmente dedicam-se à pesca profissional".

^  Entre os argumentos utilizados para justificar o Decreto 8.056 /94, o

Governador considerou: "que a pesca comercial em águas interioranas, no

Brasil ainda constitui excepcionalidade no conceito internacional", o que não é

fato, como pode ser constatado por inúmeras citações ao longo deste estudo; e

^  "que a continuidade da permissão de pesca comercial em Mato Grosso do Sul

^  confronta com o esforço para a manutenção dos estoques, já muito aquém de
sua capacidade renovadora, ameaçando de extinção algumas espécies".

Baseando-se nesses argumentos enumerados acima, no Artigo 1® foi

decretado que "Fica proibida a pesca com fim comercial nos rios, lagos e

^  açudes, nos limites da competência físcalizadora do Estado de Mato Grosso do

Sul" e no Artigo 2® "Fica permitida a pesca artesanal com fins de subsistência e

manutenção, devendo seu produto ser consumido no município de origem,

respeitado o período da piracema". Ora, naquela época não havia informações

para apoiar essas afirmativas e verificou-se neste estudo que a pesca

profissional capturou apenas e a pesca esportiva Va da produção total, e que

houve indicativo de sobrepesca apenas para uma ou talvez duas espécies.

Deparando-se com o Decreto 8.056 /94, Petrere et ai (1993)

(documento anexo) redigiram o documento "Comentários sobre a situação

atual da pesca no Pantanal" em dezembro de 1993, tecendo críticas

contundentes aos argumentos apresentados. Os Autores consideraram

inicialmente que "trata-se de uma questão eticamente muito delicada decidir

sobre o uso dos recursos pesqueiros, uma vez que a sociedade não investiu

em sua produção e portanto, essa questão merece um amplo debate dentro da

sociedade". De acordo com Petrere et ai (1993), a idéia de reduzir

progressivamente a pesca profissional até sua eliminação origina-se da
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pressão exercida pelo setor turístico pesqueiro, com o intuito de terem

reservados para si os exemplares de peixes mais nobres e maiores. Devido ao

fato desse grupo ter apoio político e maior capacidade de influência sobre os

centros decisórios do Poder e acesso à mídia, os pescadores profissionais, um

grupo socialmente mais frágil, ficam à mercê das veleidades políticas. Os

Autores lembram que a extinção da pesca profissional implica subutilízar

espécies abundantes e destituídas de interesse para os pescadores esportivos

como o curimbatá, que representam uma fonte de proteína barata consumida

Q  pelas populações urbanas mais pobres, além de acarretar a perda da cultura

^  do pescador profissional artesanal. Os Autores consideram ainda que, propor a

substituição da profissão de pescador profissional por outra atividade, ou
O^  transformar essa categoria social em mera mão de obra especializada em
r) servir à industria turística da região, significa não respeitá-la, desconsiderando

o vasto conhecimento e visão de mundo desses pescadores, que constitui um

patrimônio cultural da nação. Petrere et ai (1993) consideram ainda que, se

atualmente os pescadores profissionais encontram-se numa situação

econômica difícil, é porque a política pesqueira dos últimos anos tem arbitrado

desfavoravelmente à sua causa. Esses Autores apontam como estratégia para

^  o manejo da pesca no Pantanal, optar por uma política e legislação pesqueira

mais adequadas aos seus anseios profissionais, concluindo que, assim, esse

grupo se tornará um dos aliados mais fortes para a conservação e fiscalização

da pesca na região.

Como foi visto antes, o Governo de Mato Grosso do Sul (no final do

mandato em 1993) legou uma difícil situação política em relação à pesca

profissional, a qual coube ao novo Governo empossado em março de 1994

solucionar. Para tanto, foi instituída uma "Câmara Técnica de Pesca" pela

Secretaria de Meio Ambiente/MS, reunindo representantes do Governo e de

vários setores ligados à pesca, incumbida de discutir a questão e apontar

alternativas que serviram de base para a Resolução SEMA n® 001/95. Essa

Resolução restaurou a atividade de pesca artesanal, obrigando, porém, os

pescadores a comercializarem o pescado somente no município de captura.

As imposições da política e da legislação, que resultaram na intensa redução

do poder de pesca dos pescadores profissionais, causaram profundos impactos

econômico e social sobre essa classe em Mato Grosso do Sul (Silva 1986,
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Catella et ai 1997, Albuquerque 2001), como também observou Medeiros

®  (1999) no Estado de Mato Grosso. Muitos pescadores migraram para o setor
turístico pesqueiro, vincuiando-se às empresas operadoras, e passaram a atuar

como piloto de barcos de alumínio com motor de popa (regionalmente

®  denominado de piloteiro), conduzindo os pescadores esportivos em suas

®  excursões pelo Pantanal como constataram Catella et ai. (1997). Entretanto,

esse vínculo normalmente é temporário e não há estabilidade de emprego,

^  restringindo-se ao período de duração da temporada anual de pesca entre
<3 fevereiro e outubro.
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Cronologia da pesca no Pantanal

Os fatos discutidos acima podem ser condensados em cinco momentos

distintos da pesca em Mato Grosso do Sul, como será visto a seguir. Silva

(1986) reconhece duas fases para o desenvolvimento da pesca até o início da

^  década de 1980:

^  1® - Até 1978, no período anterior à divisão do Estado de Mato Grosso,

^  implantou-se o Plano de Assistência à Pesca Artesanal - PESCART, convênio

entre a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE e a

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso -

EMATER/MT, quando havia assistência técnica e social proporcionada por dois

Engenheiros de Pesca e duas Assistentes Sociais aos pescadores de Corumbá

e Coxim, as áreas mais importantes para a pesca na época.

2® - A partir de 1979, no recém formado Estado de Mato Grosso do Sul,

a criação do Instituto de Preservação e Controle Ambiental - INAMB imprimiu
novo impulso á pesca profissional. O INAMB iniciou uma política de apoio à

classe dos pescadores profissionais, colaborando com a organização e eleição

das diretorias nas Colônias de Pesca e a doação de equipamentos como

freezers, caixas isotérmicas, equipamentos de pesca, e até um gerador de gelo

e um caminhão. Com a implantação da Coordenadoria Regional da SUDEPE
(SUDEPE-COREG), em 1980, iniciaram-se conflitos de competências entre

esse órgão e o INAMB, com a duplicidade de ações de fiscalização que vieram
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®  a prejudicar os pescadores profissionais e até mesmo os pescadores

®  esportivos, tratados como "contumazes contraventores".
Analisando o desenrolar dos acontecimentos posteriores, é possível dar

0  continuidade a essa cronologia, identificando mais três fases até os dias atuais,
®  pontuadas por fatos marcantes que influenciaram os rumos da atividade em

cada período:

3» - A partir de 1983, a Portaria SUDEPE n® 025 de 27/07/1983 proibiu o

uso de vários aparelhos eficientes de captura pelo setor de pesca profissional,

reduzindo seu poder de pesca e espaço político, ao mesmo tempo em que se

expandia o setor turístico pesqueiro no Estado, gerando uma situação de

conflito entre ambos. Embora a produção tenha diminuído após 1983, foi

elevada o bastante para se deduzir que os pescadores profissionais

provavelmente continuaram utilizando os aparelhos proibidos como redes e

O  tarrafas nos anos seguintes a essa proibição, indicando a desvinculação entre

a formulação da legislação e a realidade cotidiana.

2  4® - A partir de 1990 (após a fusão da SUDEPE e IBDF no IBAMA em
1989), o Decreto Estadual n® 5.646 de 28/09/1990 reforçou as proibições de

redes e demais aparelhos impostas anteriormente aos pescadores profissionais

pela Portaria SUDEPE n® 025/83, atendendo aos interesses do forte setor
turístico pesqueiro já plenamente instalado em Mato Grosso do Sul. Nessa

ocasião, a classe dos pescadores profissionais já estava ressentida pelo forte

impacto econômico decorrente da perda de seu poder de pesca e desgastada

pelos conflitos que perduraram ao longo dos últimos anos. Em 18/08/1993 o
Decreto Estadual n® 7.362 veio proibir a comercialização do curimbatá

Pmchilodus lineatus e a utilização da tarrafa curimbeira pelos pescadores

profissionais, reduzindo ainda mais seu poder de pesca e impondo-lhes o anzol

como único petrecho de pesca permitido. Em conseqüência, constatou-se que

"o peixe mudou de mão", isto é, os pescadores profissionais capturaram 28®/o,
enquanto os pescadores esportivos capturaram 72% de todo o pescado
desembarcado no Pantanal de Mato Grosso do Sul, como mostram os

primeiros dados do SCRESCA/MS obtidos entre maio de 1994 e abril de 1995
(Catella, Peixer e Palmeira 1996).

5® - Em 1999, abre-se uma nova perspectiva para o manejo da pesca

com a regulamentação do Conselho Estadual de Pesca de Mato Grosso do Sul
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®  - CONPESCA/MS pelo Decreto n® 9.627 de 10/10/1999. Criado desde 1997,

somente nesse momento houve uma situação favorável a sua implantação,

como uma saída política para a tensão criada por uma nova tentativa do recém

empossado Governo Estadual em fechar a pesca profissional, acreditando que

0  esta seria responsável pelo fato de que o "peixe estava acabando", quando os

^  dados do SOPESCA/MS, que foram então apresentados a esse Governo,

demonstravam claramente uma situação diversa. O CONPESCA/MS

representou um passo importante em direção à gestão participativa dos

O  recursos pesqueiros do Estado, tornando-se um fórum de discussão com

representação de todos os setores relacionados à pesca. Sua atuação

representou um avanço qualitativo da administração da pesca em relação à

política anterior, baseada, sobretudo, na promulgação de decretos, portarias e

resoluções. As decisões do Conselho estão sendo acatadas, embora ele tenha

caráter consultivo pois, pela Constituição Estadual, somente o Conselho

Estadual de Controle Ambiental - CECA, tem prerrogativa de deliberar sobre

as questões ambientais (Catella et al. 2001). No entanto, o CONPESCA/MS

não deve se restringir à resolução pontual de cada problema à medida que

J  surge, sob pena de "esvaziar-se" politicamente, e sim, deve abraçar uma causa

^  maior e abrir as discussões para a sociedade para a formulação de uma

Política Estadual de Pesca.
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Conflitos de competência Estado x Federação

Os conflitos de competência entre órgãos estaduais e federais sobre as

questões de pesca estenderam-se além da duplicidade de ações de

fiscalização, que ocorreram no início dos anos 80 mencionados por Silva

(1986). Na década de 1990, o Ministério do Meio Ambiente deu início às

conversações para um programa de descentralização das ações ambientais,

denominado "Pacto Federativo", ao qual o Estado de Mato Grosso do Sul não

aderiu (Albuquerque 2001). A partir de então, o Autor discute sobre os conflitos

de competência que surgiram entre o Estado e a Federação no que diz

respeito, sobretudo, à tributação e à documentação exigida de pescadores

profissionais e esportivos. Albuquerque (2001) cita que a partir do Decreto
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®  7.511/93 e sua regulamentação pela Resolução SEMA n® 007/94, houve

^  duplicidade da documentação exigida para a atividade dos pescadores
profissionais e bi-tributação para a licença de pesca esportiva. Isso resultou em

prejuízos para a atividade de pesca, tanto em conflitos diretos no ato de

®  fiscalização, como no desgaste da imagem das instituições.

Assim, na avaliação de Catella et al. (1997) e Albuquerque (2001),

mesmo privilegiando o setor turístico pesqueiro, o Estado não formulou uma

política de pesca consistente, adotando medidas contraditórias que afastaram

0  os pescadores esportivos, efetuando: 1) cobrança da "Autorização Ambiental
<9 de Pesca Esportiva" com validade para três meses na época em que foi

instituída, enquanto a "Licença de Pesca Amadora", expedida pelo IBAMA,

tinha validade de um ano e abrangência de todo o território Nacional; 2)

cobrança do "Selo Turismo", no ato de fiscalização do pescado, medida

inconstitucional uma vez que exige um tributo sem lei que o estabeleça e 3)

cobrança de ICMS por quilograma de peixe, quando o peixe capturado pelo

pescador esportivo não se caracteriza como mercadoria. Segundo Catella et al.

(1997), essas medidas levaram os pescadores esportivos a abrirem processos

O  Judiciais contra o Estado e a boicotar a pesca em Mato Grosso do Sul, por meio
de campanhas em revistas especializadas em pesca esportiva de ampla

circulação nacional.
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Pesque — e — solte

A pesca esportiva praticada pela modalidade "pesque-e-solte" {catch-

release) é uma atividade emergente no Brasil e em muitos outros países, a

qual consiste em capturar o peixe, experienciar a excitação de lutar contra ele
e, posteriormente, liberá-lo na água ao invés de matá-lo (Volpato 2000).

A primeira área destinada exclusivamente para a prática do pesque-e-

solte no Pantanal de Mato Grosso do Sul foi estabelecida em um trecho do rio

Negro, em 1997, através da Deliberação CEGA N® 002/97, atendendo à
demanda de empreendimentos turísticos e com a anuência de proprietários

rurais locais. O rio Negro percorre uma região de rara beleza, banhando

antigas e tradicionais fazendas, com uma hidrografia bastante peculiar, pois ele
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©  se forma e deságua em áreas de brejo, sendo praticamente inacessível por

^  água e de difícil acesso rodoviário. Nessas condições, ao longo dos anos, a
pesca no rio Negro restringiu-se quase que somente aos poucos moradores

locais, sendo que os pescadores profissionais praticamente nunca tiveram

®  acesso.

®  No ano 2000 houve prorrogação e ampliação do sistema pesque-e-solte

^  no rio Negro e adoção da modalidade para outras áreas nos rios Vermelho,
^  Abobral e Perdido, as quais, ao que parece, são relativamente pouco
@  freqüentadas pelos pescadores profissionais. Essas propostas foram

apresentadas pela Secretaria de Meio Ambiente/MS ao CONPESCA/MS, onde

foram debatidas e aprovadas e, posteriormente, homologadas pelas

Deliberações CEGA n® 001/00, 003/00, 006/00 (Tabela 1.23). Ocorre,

entretanto, que a atual política do Governo Estadual é favorável a expandir o

O  pesque-e-solte e adotá-lo como modelo de pesca para todo o Pantanal, como

^  se deduz das palavras do então Secretário de Estado de Meio Ambiente/MS na
apresentação do Boletim do SOPESCA/MS de 1995, editado em 1999 (Catella

et al. 1999):"... o nosso turismo de pesca há de se adequar da pesca de abate

para outras práticas desportivas mais racionais, como o sistema pesque-e-

^  solte. Da mesma forma os pescadores profissionais deverão se preparar para

desenvolver atividades alternativas, como a criação de peixes em cativeiro e

entre outras a prestação de serviços de apoio ao turismo". Fica evidente nesse

discurso que o atual Governo do Estado mantém a mesma política de "reduzir

^  progressivamente, até sua eliminação, a pesca profissional", como enunciava a

Mensagem de apresentação da Minuta do Decreto 8.056 /93 do antigo

Governo do Estado em 1993, que foi discutido anteriormente.

Catella et al. (2001) questionam a adoção do sistema pesque-e-solte no

Pantanal acerca dos seguintes aspectos:

a) O pesque-e-solte é o atrativo para uma clientela específica, normalmente
pescadores esportivos estrangeiros, que não freqüentam locais onde se realiza

a pesca de abate, que consideram como prática nociva à conservação

ambiental. Entretanto, perguntam os Autores, será que esse mesmo cliente não

teria outra opinião, se encontrasse nos rios do Pantanal uma comunidade

tradicional e bem estruturada de pescadores profissionais artesanais que
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®  detêm um conhecimento extraordinário da região e que sobrevivem da pesca

®  com dignidade, ensinada de pai para filhos a muitas gerações?
^  b) Nos locais em que se pratica o pesque-e-solte não é permitida a pesca de
®  . .
^  abate, o que implica, necessariamente, exclusão do tipo de pescador esportivo
®  que o setor turístico pesqueiro normalmente recebe e, obviamente, dos

pescadores profissionais. Porém, consideram os Autores, é questionável o

privilégio desses novos empreendimentos turísticos que prestam serviços de
pesque-e-solte, no usufruto dos recursos naturais, em detrimento dos demais

setores ligados á pesca já estabelecidos no Estado. Excluir o pescador

^  profissional dessas áreas de pesca implica ainda subutilizar espécies
abundantes e destituídas de interesse para o pescador esportivo.

A prática do pesque-e-solte é questionável também sob o ponto de vista

biológico e de conservação. Após ser capturado, o peixe está sujeito a estresse

por fadiga, dano físico e barotrauma, e suas reações vão depender da espécie

e das condições do peixe, da magnitude do agente estressor e do modo como

foi manipulado (Chopin, Arimoto e Inoue 1996, Volpato 2000). Algumas

espécies da região, como o dourado Salminus maxillosus e as curvinas

1  (Scianidae), não toleram qualquer tipo de manipulação, morrendo
imediatamente logo depois da captura (Catella et ai 2001). Depois de solto, o

peixe manipulado torna-se uma presa mais fácil, sobretudo para um grande
número de predadores que habitam regiões naturais como o Pantanal (Volpato

2000, Catella et ai 2001), entre os quais destaca-se a piranha Pygocentrus e

Serrasaimus spp. Mesmo escapando de predação, os peixes estressados

estão sujeitos à queda de seu desempenho reprodutivo e produtivo e à

diminuição de resistência às doenças (Barcellos, Souza e Woehl 2000). Em

suma, são desconhecidas as taxas de mortalidade e a extensão das alterações

do pesque-e-solte sobre as populações de peixes nas condições do Pantanal.
Portanto, é imprescindível a realização de estudos para avaliação desses

efeitos nas regiões onde o pesque-e-solte já foi implantado, antes de expandi-

lo para novas áreas. Neste contexto, se o número de peixes mortos depois de
soltos for elevado, o pesque-e-solte não pode ser adotado como um modelo de

conservação da ictiofauna (Chopin, Arimoto e Inoue 1996).

O pesque-e-solte representa mais uma opção de turismo pesqueiro

para o Pantanal, mas seus efeitos sobre as populações de peixes precisam ser
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®  investigados, e ele não deve ser encarado como o único modelo de pesca a ser

®  adotado na região. É preciso ponderar com cautela, juntamente com toda a
sociedade, sobre ganhos e perdas nos aspectos sociais, econômicos,

ambientais e éticos envolvidos na sua adoção, para então decidir em que áreas

0  e sob quais condições, tal opção é recomendável.
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5.2.4 Qualidade ambiental e a pesca

É preciso considerar a presença de alguns fatores independentes da pesca,

decorrentes das opções de uso e ocupação da Bacia, que implicam perda de

qualidade ambiental e prejuízo de processos ecológicos, atuando

negativamente sobre a produção natural dos estoques e, assim, mimetizando

''1 os efeitos de sobrepesca (Welcomme 1999, 2001). A legislação e as políticas

de desenvolvimento muitas vezes não consideram o vínculo estreito que existe

entre a planície do Pantanal e as áreas do planalto circundante, de modo que

as ações no planalto resultam em inevitáveis problemas de conservação na

planície a jusante (Ferreira et ai 1994, Coutinho et ai 1994). As atividades do

^  planalto que poderiam resultar em degradação, incluem: desmatamento,

agricultura intensiva, formação de pastos em solos inadequados, efluentes

agrícolas, urbanos e industriais, garimpo, projetos hidráulicos e construção de

reservatórios; e as atividades realizadas na planície incluem: desmatamento,

sedimentação, projetos hidráulicos, introdução de espécies exóticas e turismo

não controlado (Ferreira et ai 1994, Azevedo, Aguiar e Covezzi 1998, Cunha

1998, Padovani et ai 1998 a, b. Mato Grosso do Sul 1999, Súarez, Petrere e

Catella 2001). É preciso considerar ainda que os recursos pesqueiros são

recursos naturais renováveis e, portanto, mesmo que ocorra sobrepesca, fruto

de decisões equivocadas do manejo ou da incapacidade de se conter o

esforço, os estoques poderão se recompor novamente, se o ambiente se
mantiver íntegro, garantindo as condições necessárias para o desenvolvimento

dos processos ecológicos. Algumas das atividades que resultam em
degradação ambiental serão abordadas em seguida:
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®  a) Erosão e assoreamento. Os processos de erosão dos solos que vêm

^  ocorrendo nas áreas de planalto e o posterior carreamento de sedimentos para

^  os rios do Pantanal são apontados por diversos Autores como um dos
0  principais problemas ambientais da Bacia do Alto Paraguai (PCBAP 1997,
®  Borges et al. 1997, Azevedo, Aguiar e Covezzi 1998, Padovani et ai 1998a,

1998b). A erosão está relacionada com a topografia e a alta erodibilidade dos

solos onde se realizam atividades agropecuárias sem adotar práticas de

manejo e conservação (Padovani et ai 1998 a, Azevedo, Aguiar e Covezzi

©  1998). A remoção dos sedimentos de áreas agrícolas para os corpos d'água,

©  implica grande perda de nutrientes dos solos, requerendo maiores gastos com

^  adulação, os quais, por sua vez, originam um segundo impacto pelo aumento
rs

da eutrofisação dos corpos d'água (Azevedo, Aguiar e Covezzi 1998).

^  Os desmatamentos foram as maiores alterações que ocorreram nas

áreas de planalto da Bacia do rio Taquari nos últimos 25 anos, substituindo-se

^  a vegetação nativa por pastagens e culturas anuais (soja, milho etc.), o que
intensificou os processos erosivos e aumentou as taxas de assoreamento

(Padovani et ai 1998 a, 1998 b). Padovani et ai (1998 a) compararam os

O  valores médios da concentração de sedimentos na água e da descarga sólida

^  total de sedimentos do rio Taquari entre os períodos de 1977-82 (dados do

antigo DNOCS) e 1995-97, verificando que a concentração aumentou de 547

para 630 mg /I e a descarga sólida total aumentou de 27.789 para 35.8301 /dia;

verificaram, ainda, que a correlação entre a vazão e a concentração de

sedimentos foi maior no período recente do que no anterior, o que atribuíram à

remoção da vegetação nativa. Os Autores observaram que o rio Coxim

apresentou a maior concentração média de sedimentos da bacia (998 mg /I) e

de todo o Pantanal, atribuindo isso ao fato dele drenar a região dos chapadões

de São Gabriel do Oeste (MS), área de intensa agricultura de soja e milho.

Padovani et ai (1998 a) estimaram que, atualmente, o rio Taquari é

responsável por 50% de todo o sedimento produzido no planalto que aporta no

Pantanal.

O rio Taquari apresenta um padrão de drenagem divergente (rio -

planície) em seu leque aluvial, porém, a grande deposição dos sedimentos
principalmente no curso inferior, intensificou o extravasamento do rio de seu

leito originando os "arrombados", alagando grandes extensões de terra com
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©  impacto negativo sobre a flora e a fauna, prejudicando a pecuária extensiva e

©  as atividades agrícolas de pequenas colônias (Ferreira et al. 1994, Padovani et

al. 1998 b). O maior arrombado é o "Zé da Costa" no baixo Taquari, o qual
©^  desvia cerca de 70% do volume do rio, como avaliaram Padovani et al. (1998
@  b) entre 1995 e 1997, originando um novo curso e deslocando sua foz do rio

®  Paraguai para o rio Paraguai Mirim.

Com certeza foram essas alterações ambientais descritas acima e não a

atividade de pesca, que causaram a drástica redução do desembarque

pesqueiro na Bacia do rio Taquari, entre os períodos de 1979 a 1984 e 1994 a

O  1999, como se observou neste estudo. Coxim foi uma das principais regiões

pesqueiras do Pantanal no período anterior (Silva 1986), mas representou

apenas entre 3,9 % e 6,8 % da produção atual. Entretanto, observou-se

aumento da captura da pesca profissional e esportiva no rio Taquari a partir de

1997, mas resta saber se vem a ser apenas uma resposta ao aumento da

O  intensidade de pesca, ou se ocorreu alguma melhoria das condições

ambientais (como a redefinição da foz, por exemplo), que propiciou o

incremento da produção natural dos estoques.

Okada, Agostinho e Petrere (1996), investigando as relações entre

captura e esforço da pesca comercial no Reservatório de Itaipu, observaram

que o estoque do cascudo preto Rhinelepís aspera, a principal espécie

capturada na região de Guaíra, parece sobrepescado. Verificaram que desde

1990 a captura diminuiu para a metade e a CPUE diminuiu em 70%. Os

Autores atribuíram o agravamento desse quadro ao assoreamento da região,

uma vez que o cascudo preto é uma espécie de peixe demersal.

Catella e Petrere (1996) sugerem que a principal rota do fluxo de energia

nos lagos perenes do Pantanal é através da cadeia de detritos. Observaram

que, nesses ambientes, 46,5% da bíomassa total de peixes é formada a partir

da ingestão de detritos, principalmente pelos Curimatidae e 13,2% da biomassa

é proveniente da ingestão de algas/perifiton, sobretudo pelos Loricariidae.

Esses peixes, por sua vez, constituem o alimento para as espécies de maior

porte e de importância para a pesca. Assim, o colapso desses sistemas em

função do assoreamento pode ter sérias implicações na biomassa final das

espécies nobres, sendo, provavelmente, um dos fatores que contribuíram para

a queda da produção no rio Taquari.
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^  b) Garimpo. O garimpo de ouro ocorreu na borda norte do Pantanal, nas
(3)

regiões de Cuiabá e Poconé em Mato Grosso. De acordo com Gallil (1996), a

^  cidade de Poconé foi fundada em decorrência da presença do ouro em 1777,
^  única fonte de divisas da região até a introdução da pecuária em meados do

Século XIX, quando diminuiu a extração do ouro. O Autor descreve que, a

partir de 1983, houve uma segunda corrida do ouro em Poconé, para onde

afluíram cerca de 10.000 garimpeiros trabalhando na cata e escavação de

galerias, dando início aos processos de assoreamento e de contaminação por

0  mercúrio. Em seguida, empresas mineradoras passaram a atuar na região,

utilizando máquinas para lavrar o ouro mais profundo, empregando poucos

funcionários e utilizando o mercúrio de forma mais controlada. As atividades

mineradoras de garimpo perduraram até meados da década de 1990, quando a

0  extração tornou-se economicamente inviável e o Estado interviu com medidas

' ̂  de fiscalização e propostas econômicas alternativas para a região.

De acordo com Azevedo, Aguiar e Covezzi (1998), os problemas

ambientais do garimpo estão diretamente relacionados com a tecnologia

empregada para a exploração do ouro, podendo ser reunidos em três grupos

na região do Pantanal: o primeiro grupo de problemas vem a ser a

transformação completa da paisagem nos locais onde foi retirado o cascalho

para ser lavado, efetuado por meio de máquinas que promoveram o

desmatamento e perfuraram grandes e profundas cavas, desestruturando os

solos; o segundo se relaciona com o beneficiamento do minério e a

conseqüente destruição dos cursos d'água pela lavagem do cascalho, com a

eliminação das matas-galerias e o lançamento dos sedimentos nos rios; e o

terceiro é decorrente da utilização do mercúrio na amalgamação do ouro.

O mercúrio inorgânico que entra no ecossistema aquático pode ser

complexado enzimaticamente por bactérias, transformando-se em metil-

mercúrio, uma molécula orgânica que é rapidamente assimilada pelos

organismos vivos e acumulada por biomagnificação, através da cadeia

alimentar (Padovani, Forsberg e Pimentel 1995). Esses Autores observaram

que quase todos os peixes predadores da área de garimpo de ouro da

Cachoeira de Teotônio, no rio Madeira, coletados entre setembro e outubro de

1991, tiveram concentrações de mercúrio acima do nível crítico de 0,5 pg /g
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©  permitido para consumo humano. Segundo Azevedo, Aguiar e Covezzi (1998),

®  a magnitude da contaminação ambiental por mercúrio no Pantanal é ainda
©
^  controvertida, sendo que alguns autores a consideraram como um problema

0  grave, enquanto outros afirmaram que ficou restrita a alguns focos. De acordo
@  com CETEM/CNPq (1989) e Lacerda et al. (1991) apud Callil (1996), entre 10 e

®  15 toneladas de mercúrio foram utilizadas na região de Poconé, dos quais

entre 1,61 e 1,81 foram depositadas nos montes de rejeito, que ainda hoje se

encontram a céu aberto, e requerem uma solução pois constituem uma fonte

©  de contaminação de mercúrio.

©  Apesar do garimpo ter finalizado suas atividades por volta de 1995/96,

®  Claudia Callil (UFMT - com. pes.) alerta que o mercúrio lançado no ambiente
0
^  encontra-se mobilizado no sedimento, podendo ser ainda biodisponibilizado e

incorporado na cadeia alimentar. Este é um problema potencialmente grave

O  para a pesca no Pantanal, considerando que os peixes predadores

representaram cerca de 48% do desembarque total de Mato Grosso do Sul

entre 1994 e 1999, e 43% do desembarque de Mato Grosso em 1995 (Catella

et al. 1997). Uma vez contaminados, os peixes tornam-se inadequados para o

©  consumo humano, comprometendo os propósitos de qualquer plano de

manejo.

1

O

c) Reservatório de Manso. As evidências indicam que a variação na

f ̂  abundância dos estoques pesqueiros de um ano para outro está diretamente

vinculada ao grau de variabilidade do regime hidrológico. Assim, em sistemas

estáveis como reservatórios ou em rios cuja inundação é controlada, a

biomassa dos estoques varia pouco de ano para ano, enquanto as capturas de

sistemas inundáveis parecem alterar em função das mudanças do ciclo de

inundação (Welcomme 1985). O rio Paraguai è um sistema não regulado, cuja

produção pesqueira está sujeita às flutuações naturais da altura da água ao

longo do ano e entre anos diferentes.

Recentemente, em novembro de 1999 ocorreu o fechamento do

reservatório de Manso, no rio Manso, o principal afluente do rio Cuiabá no

Estado de Mato Grosso destinado à produção de energia hidrelétrica (Sistema

Furnas 2001). A formação do reservatório deverá reduzir as populações dos

peixes de piracema (as espécies mais importantes para a pesca), em função
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@  da interrupção das migrações, da alteração das enchentes e das áreas

®  inundadas a jusante da barragem pela regularização do fluxo, e a montante
^  pela transformação do rio em um lago (Ferraz de Limai 986/87, Súarez, Petrere
0  e Catella 2001).

@  O fechamento do rio coincidiu com o fato de 1998 e 1999 terem sido

®  anos secos em relação aos três anos anteriores, reduzindo ainda mais o nível
X  do rio Cuiabá, cujos efeitos negativos sobre a ictiofauna já se manifestaram na

@  diminuição do desembarque pesqueiro do Mercado Municipal de Cuiabá em
®  2001 (Lúcia Mateus - UFMT, com. pes.).

Q

0

(5

0

O

O

d) Hidrovia Paraguai-Paranà. A maior ameaça que paira sobre todo o

ecossistema do Pantanal é a proposta de implantação do Módulo "B" da

0  Hidrovia Paraguai-Paraná, que compreende o trecho do Alto Paraguai entre

Corumbá (MS) e Cáceres (MT) (Baigúri e Oldani 1998, Súarez, Petrere e

Catella 2001), com objetivo de interligar a região Centro-Oeste do Brasil com

Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai para o transporte de gado e grãos

(Cunha 1998). As obras propostas nesse trecho incluem dragagens,

aprofundamento e alargamento de canais, derrocamentos e construção de

diques para o fechamento de canais secundários, com o objetivo de alocar

maior quantidade de água para o canal principal do rio Paraguai, a fim de

facilitar a navegação, o que vai acarretar, necessariamente, a diminuição da

água em outros compartimentos do sistema (Cunha 1998, Baigúri e Oldani

1998, Catella et ai 1997). Baigúri e Oldani (1998) citam estimativas de que o

movimento da Hidrovia no trecho do Alto Paraguai deverá chegar ao tráfego de

um comboio por hora no ano de 2020, ou seja a freqüência de 1776 comboios

anuais.

Na Tabela 1.24 Baigúri e Oldani (1998) relacionaram os potenciais impactos

diretos e indiretos esperados sobre a ictiofauna, em função da dragagem e da

navegação nos diferentes trechos da Hidrovia entre a Bacia do Alto Paraguai e

o rio da Prata. Em sua análise, os Autores apontam que os maiores impactos

decorrentes do aumento da navegação, deverão ocorrer, sobretudo, na Bacia

do Alto Paraguai, incluindo: o severo efeito mecânico das ondas sobre as

espécies de peixes associadas aos habitats marginais dos rios; a

ressuspensão de sedimentos nessas áreas deverá aumentar o consumo de
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@  oxigênio afetando a sobrevivência de ovos, larvas e juvenis, além de estimular

®  a bioacumulaçâo de metais pesados e pesticidas; as dragagens periódicas
(TI

deverão aumentar o estresse dos organismos da zona litorânea; o dano
©
^  mecânico direto e o impacto sobre o comportamento dos peixes causado,
@  respectivamente, pelo movimento das hélices propulsoras e pelo ruído das

®  embarcações; e a remoção de sedimentos pelas hélices propulsoras vão

®  alterar a geometria hidráulica do sistema (volume /velocidade da água
^  /sedimentos em suspensão), e se depositar sobre o leito reduzindo a
@  heterogeneidade ambiental do canal.

O

®  Tabela 1.24 Matriz dos potenciais impactos diretos e indiretos esperados sobre
O  a ictiofauna, em função da dragagem (D) e da navegação (N) nos diferentes
0  trechos da Hidrovia Paraguai-Paraná entre a Bacia do Alto Paraguai e o rio da

Prata, segundo Baigúri e Oldani (1998). A.Pa. = Alto Paraguai ; M.Pa. = Médio
Paraguai ; B.Pa. = Baixo Paraguai; M.Pr. = Médio Paraná; B. Pr. = Baixo
Paraná ;R. P. = Rio da Prata. Impacto: 1 = negligenciável; 2 = baixo; 3 =

^  moderado; 4 = alto.
O
f3 A.Pa. M.Pa. B.Pa. M.Pr. B.Pr. R.P.
r/^

y D N D N D N D N D N D N

0
Remoção de sedimentos 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

Mobilização de sedimentos 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4

contaminados

Mortalidade de ovos e larvas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

>

Migrações rio acima 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Comunidade de peixes da zona 3 4 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1

litorânea

t

Pesca comercial 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2

.f'v_

Pesca esportiva 4* 4* 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1

Total 20 23 13 13 12 13 12 13 14 15 15 12

^ III ll^WtW^WW ■ MS ■ ■ M V MSSMM WW w ^ — ' \ 7 ••

foram reavaliados neste estudo e, portanto, alterando-se os somatórios.

Além dos impactos ambientais apontados para as fases de construção e

operação da hidrovia, um dos principais impactos de efeito sistêmico, com

ampla e irreversível interferência sobre a ictiofauna e todo o ecossistema do

Pantanal, deverá ser a redução das áreas de inundação e do tempo de
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a  permanência das águas nessas áreas (Catella et ai 1997). BaigúrI e Oldani

(1998) são categóricos ao afirmar que o trecho do Alto Paraguai parece ser a

parte mais sensível da Bacia e, portanto, não deveria ser incluída no projeto da

hidrovia. Nesse trecho, antecipam os Autores, o tráfego da navegação terá o

maior impacto sobre a comunidade de peixes, os habitats marginais e sobre a

®  pesca em geral. Cunha (1998) considera que, antes de se interferir de forma
tão ampla no ambiente, é preciso discutir as políticas de desenvolvimento e

conservação dos recursos naturais do Pantanal, visando manter sua

©  integridade. Esse último Autor conclui que o projeto da hidrovia deve ser

0  reavaliado quanto aos custos e benefícios, sobretudo os ambientais, e

^  comparado a outras alternativas como a interligação ferroviária do Cone Sul.

^  Azevedo, Aguiar e Covezzi (1998) questionam a forma como o Estado de
©  Mato Grosso lida politicamente com o prestígio de deter um patrimônio natural

1  tão excepcional, que inclui, além do Pantanal, regiões das Bacias Amazônica e

Araguaia-Tocantins. Segundo os Autores, o Estado se caracteriza por ter como

"moeda básica de troca" os seus recursos naturais, dito de outro modo, o poder

de barganha do Estado no jogo para conseguir investimentos públicos ou

privados acontece pela colocação de seus recursos naturais na negociação. O

^  Estado de Mato Grosso do Sul, detentor de 2/3 de todo o Pantanal,

provavelmente lança mão de argumento semelhante em suas negociações,

haja vista a proposta do atual governador de mudar o nome do Estado de Mato

Grosso do Sul para Estado do Pantanal. Entretanto, consideram Azevedo,

Aguiar e Covezzi (1998), esse processo tem sido feito, usualmente, de modo a

utilizar seus recursos de maneira predatória e não de modo a utilizá-los na

busca da sua própria conservação.

O
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o
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5.2.5 Os pescadores e as pescarias

Pesca profissional

É difícil estimar com precisão o número total de pescadores profissionais

atuantes no Pantanal em função do caráter difuso e das oscilações sazonais da

pesca, da grande autonomia desses pescadores e de sua pouca organização
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@  social e agremiação. De acordo com Silva (1986), há uma grande diferença

entre o número de pescadores que pescam diariamente e o número de

pescadores documentados e inscritos nas colônias, pois existem os

pescadores artesanais constantes, os de subsistência e os ocasionais (ou

®  lufada), que engrossam o setor quando o momento é propício. O Autor estimou

®  em aproximadamente 2.500 o número de pescadores atuantes entre 1979 e

®  1983, nas áreas de Porto Murtinho, Corumbá (incluindo: Ladário, Porto
0
^  Esperança, Porto da Manga, Morrinho e Passo do Lontra), Miranda,

Aquidauana e Coxim no Pantanal de Mato Grosso do Sul, incluindo ainda

O  nessa estimativa Três Lagoas, que se localiza no rio Paraná. Catella et al.

®  (1997) estimaram em 1.648 o número total de pescadores profissionais
atuantes na região em 1996, baseando-se no cadastro dos pescadores

profissionais efetuado pela Secretaria de Meio Ambiente/MS. Em 2000 a

"> Secretaria de Meio Ambiente/MS realizou um novo cadastro, registrando 2.867

pescadores profissionais atuantes no Pantanal de Mato Grosso do Sul, sem

considerar o segmento de pescadores de isca (Albuquerque 2001). Portanto, o

número de pescadores profissionais atuantes entre 1979 e 1983 (2.500) foi

^  próximo do número atual (entre 1.648 e 2.867), porém, por estarem munidos

^"3 apenas de anzol, a pesca tornou-se menos produtiva, e a captura média do

setor foi reduzida em mais de cinco vezes, de 1.7331 /ano para 3301/ ano.

Observou-se expressiva redução do número de pescadores profissionais

(interpretado como um índice da atividade de pesca) atuantes de 1994 a 1996

(Figura 1.10), assim como da captura de 1995 para 1996 (Tabela 1.7). Esses

fatos parecem refletir, com alguma defasagem, a evasão de pescadores

profissionais da atividade e sua perda de poder de pesca em função da

proibição da tarrafa curimbeira em 1993, o último aparelho eficiente de captura

que ainda lhes restava, a qual, na prática, também era utilizada para capturar

outras espécies. A redução do poder de pesca poderia, ainda, explicar o

aumento da duração em número de dias de pesca das pescarias profissionais,

como a partir de 1996 (Figura 1.14). Provavelmente, muitos pescadores

profissionais evadidos foram absorvidos pelo setor turístico pesqueiro, atuando

como guias e piloteiros, para atender ao número crescente de pescadores

esportivos nesse período. O número de pescadores profissionais e sua

O
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o

o

o
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0  produção mantiveram-se aproximadamente constantes a partir de 1996,
sugerindo o estabelecimento de um novo patamar da atividade na região.

Albuquerque (2001) traçou o perfil dos pescadores profissionais a partir

de 193 questionários aplicados em Corumbá e 162 em Aquidauana, em
fevereiro de 2000, apontando alguns aspectos que se relacionam com os fatos

®  abordados acima.

- A pesca é a atividade mais importante em termos de rendimentos para 81%
dos pescadores profissionais, cadastrados em número de 2.867 em todo o

©  Estado.

0  - Cerca de 48% dos pescadores aprenderam a pescar com o pai; 27%

aprenderam sozinhos, porém sua família é de pescadores profissionais; e 17%
aprenderam com amigos e outros familiares;

- Cerca de 85% dos pescadores não gostaria que seus filhos trabalhassem

"5 nessa profissão, alegando que é uma atividade muito sofrida, pouco rentável e

^  que os pescadores são discriminados e muitas vezes conceituados como
bandidos e predadores. Cerca de 9% gostariam que seu filho seguisse a

mesma profissão, pois "a vida è tranqüila e ninguém dá ordens".

De acordo com Albuquerque (2001), apenas 13% dos filhos de

^  pescadores seguem a mesma profissão do pai e a maioria está deixando de
acompanhá-los nas pescarias. Retratando a desilusão com a profissão, o Autor

cita que 48% dos pescadores gostariam de desenvolver outra atividade em
lugar da pesca, alegando viários motivos: ganhar mais; ficar mais tempo em
casa; a pesca está ruim; e ter um emprego fixo. O equivalente a 42 % dos
pescadores prefere continuar na profissão com as justificativas de: gostar de
pescar; tradição de família; não tem outra profissão; ganham mais com o
pescado; e por subsistência.

A renda mensal dos pescadores profissionais varia em função da

produção pesqueira ao longo do ano. Albuquerque (2001), baseando-se no
salário mínimo oficial da época como referência (R$136,00), verificou que, em

média, 45% dos pescadores recebem menos de um salário mínimo por mês;

36%, dois salários; 9% conseguem obter três salários e 4% recebem quatro
salários.

Com a proibição da pesca durante o período de defeso, os pescadores
profissionais cadastrados nos órgãos competentes têm o direito de receber o
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seguro-desemprego no valor de um salário mínimo vigente. Porém, tem

ocorrido atraso no repasse dos recursos e relata-se que, já na reabertura da

pesca, alguns beneficiários não haviam sequer recebido a primeira parcela

(Albuquerque 2001).

Como foi visto, o número médio mensal dos pescadores profissionais foi

0  mais constante do que o de pescadores esportivos, o que obviamente pode ser

atribuído ao fato deles residirem na região e terem na pesca a sua atividade

profissional diária. No entanto, um maior número de pescadores pode ser

recrutado para a pesca quando as condições são mais propícias (Silva 1986),

O  como se observou no mês de março e no final do ano, entre agosto e outubro,

induzindo o perfil nitidamente bimodal da captura mensal dessa categoria. De

maneira geral, o rendimento das pescarias em kg /pescador-viagem também

1'^ acompanhou essas tendências, com picos em março e agosto, e mínimo em

'"y maio, ocorrendo o inverso com o número de dias de pesca. Esses fatos podem

^  ser explicados, considerando-se a interação dos seguintes fatores:

0
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a) Fatores inerentes à pesca. Esses fatores incluem as relações entre a

biologia dos peixes e a altura do rio, que influenciam sua vulnerabilidade à

 pesca ao longo do ano. De acordo com Welcomme (1985), nos rios inundáveis,

a vulnerabilidade dos peixes à pesca depende de sua disponibilidade, que é

uma função da densidade (biomassa por área) e das concentrações

temporárias durante as migrações. O início do ano (fevereiro e março) e o final

(agosto a outubro) correspondem, respectivamente, aos períodos hidrológicos

de seca /enchente e vazante /seca, quando os ambientes aquáticos

encontram-se retraídos, concentrando a ictiofauna nos canais dos rios e nos

estreitos corpos d'água, facilitando sua captura. Com o refluxo das águas a

partir de julho, os peixes saem dos campos em direção ao rio e iniciam as

migrações reprodutivas rio acima, tornando-se mais vulneráveis à pesca na

medida em que o rio seca e os cardumes se adensam (Ferraz de Lima

1986/87, Resende et at. 1995, Catella et ai. 1997). Os períodos de início e final

do ano também coincidem com as épocas mais quentes, aumentando o

metabolismo e o ritmo alimentar dos peixes (Wootton 1999) e, assim, a

capturabilidade das pescarias de anzol. De maneira inversa, entre abril e junho

os peixes estão dispersos nos vastos ambientes aquáticos durante as cheias e
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sob as temperaturas mais amenas na transição outono /Inverno, que

3  concorrem para a redução das capturas e da produtividade das pescarias;
■O
:l?& b) Fatores econômicos. O aumento do número de pescadores profissionais e

da captura em março, certamente está relacionado com o aumento da

3  demanda e do maior preço do pescado durante a Semana Santa, que ocorre

^  em março ou abril. Os aumentos observados a partir de agosto, provavelmente,
^  estão relacionados com a necessidade dos pescadores guardarem algumas

economias para se manterem nos três meses seguintes, durante o fechamento

0  da pesca no período de defeso, a despeito de poderem recorrer ao seguro-
O  desemprego, como foi mencionado anteriormente. O fato de a duração das
/r\

pescarias profissionais, em número de dias de pesca, variar de maneira inversa

^  ao rendimento das pescarias, em kg/ pescador - viagem, ao longo do ano,
provavelmente, constitui um mecanismo compensatório. Isso significa que os

O  pescadores precisam atuar durante um maior número de dias nas épocas
^  menos produtivas (no meio do ano, durante a cheia) a fim de capturar o
O bastante para cobrir as despesas da viagem e obter um saldo positivo na

venda do pescado. A menor duração das pescarias profissionais, em número

O  de dias de pesca, no início e no final do ano, sugere que, ao realizar uma "boa"
captura, o pescador poderia voltar para a cidade, entregar rapidamente sua
produção e se disponibilizar para uma outra pescaria, aproveitando a época
favorável.

De modo semelhante, Petrere (1978 a) estudou o esforço da pesca

comercial em dois lagos da Amazônia e verificou que as distribuições de

freqüência do esforço de pesca (f = número de pescadores x dias de pesca)
apresentavam assimetria à direita, indicando que, de certa forma, o processo

de pesca independia do número de dias de pesca. Isto é, quando há maior
abundância de peixes, pesca-se menos, pois para menores quantidades de

esforço há maiores capturas. O Autor explica que não se trata de um paradoxo,

pois, dada a proximidade dos lagos de Manaus, ao realizar uma boa captura os
pescadores iriam para a cidade vender o pescado, e rapidamente voltariam
para uma nova pescaria.

Como foi visto anteriormente, a onda de enchente se desloca lentamente

ao longo da Bacia do Alto Paraguai, levando cerca de 6 meses para percorrer

O
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toda sua extensão no sentido norte - sul (Brasil 1997), modificando,

paulatinamente, as condições ambientais em seu curso e alternando os

períodos de pesca mais produtivos entre essas regiões. Isso fica bastante

^  evidente ao se comparar os desembarques pesqueiros mensais observados

neste estudo, relativos ao Pantanal Sul, com os desembarques registrados em

®  Cuiabá (MT), no Pantanal Norte, por Ferraz de Lima (1981) entre 1977 e 1980,

Ferraz de Lima e Chabalin (1984) em 1983 e Catella et al. (1997) em 1995

(vale lembrar que o período de defeso em Mato Grosso, proibindo a pesca

^  entre novembro e janeiro, passou a vigorar timidamente a partir da Lei Federal

3  n** 7.679 de 1988 e, efetivamente, a partir da Lei de Pesca de Mato Grosso n°

6.672 de 22/10/1995).

Assim, a defasagem dos períodos hidrológicos que existe entre o norte e

o sul do Pantanal se reflete nos desembarques: ao norte, as menores capturas

ocorrem durante a cheia de fevereiro a meados de março; na vazante, entre

^  abril e junho, ocorre a "lufada", época de maior intensidade de esforço aplicado

em um curto intervalo de tempo, demarcando o início do ciclo pesqueiro anual

e a recuperação econômica do pescador após a entressafra do período anterior

(Ferraz de Lima 1981); no período de seca, entre julho e setembro, Ferraz de

Lima (1981) registrou entre 32% e 50% da produção anual e Catella et al.

(1997) registraram 53% da produção anual, incluindo o mês de outubro, e

observaram que a maior captura ocorreu em julho, decaindo até outubro. Na

f l região norte, em outubro começa a enchente do rio Cuiabá, que vai atingir o

maior nível hidrométríco normalmente em janeiro ou fevereiro, encerrando o

ciclo.

Como foi visto, o comércio de pescado para o próprio Estado de Mato

Grosso do Sul cresceu anualmente durante o período deste estudo,

absorvendo, em 1999, o equivalente a 72 % de toda a produção da pesca

profissional. Esse fato pode ser atribuído a duas causas: à redução da captura

média atual da pesca profissional em mais de 5 vezes em relação à produção

anterior entre 1979 e 1989, e à obrigatoriedade dos pescadores profissionais

de comercializar o pescado somente no município de captura, a partir da

Resolução SEMA N.^ 001 de 1995, encarecendo o produto para os

compradores de outros estados, que passaram a adquiri-lo das mãos de

intermediários e não mais diretamente dos pescadores.
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^  Albuquerque (2001) demonstrou que há uma grande diferença entre os

O  preços dos extremos da cadeia de comercialização do pescado em Mato

Grosso do Sul, comparando aqueles praticados pelos pescadores e pelo

^  comércio varejista (Tabela 1.25). Curiosamente, a menor diferença entre esses
preços foi para o prestigiado pacu Piaractus mesopotamicus (43 %), variou de

^  50 % a 67% para outros peixes menos concorridos, atingiu 71% para o

^  dourado Salminus maxillosus e um máximo de 129% para os surubins. A
grande diferença de preços entre os extremos sugere que os comerciantes

a

CO
'"í

CO

(O
r/J intermediários estão auferindo os maiores lucros nessa cadeia. Esse fato

O  requer atenção especial do Estado, que poderia desenvolver mecanismos

O

y

fiscais para garantir maior lucro para os pescadores (produtores) e menor

preço para os consumidores finais.

'3
Tabela 1.25 Preços (em Reais) do quilograma de pescado por espécie
praticados pelo pescador e no comércio de varejo de Corumbá, Aquidauana e
Campo Grande (MS) e sua porcentagem em relação ao preço do pescador (%),
preço de pauta de pescado para cálculo do ICMS e porcentagem de
recolhimento de ICMS sobre a venda no comércio estadual (%R.ICMS), em

O  Mato Grosso do Sul no ano de 2001 (modificado de Albuquerque 2001).

^3

n

Pescado

Preços R$
%R.

ICMSPescador Varejo %
Pauta

Pintado 3,50 8,00 129 5,30 10,6

Cachara 3,50 8,00 129 5,30 10,6
{  V

Dourado 3,50 6,00 71 6,00 12,0

! Jaú 3,50 5,50 57 4,60 9,2

f ̂ Pacu 3,50 5,00 43 4,50 9.0
f

Barbado 2,50 4,00 60 2,10 5,9

Piavuçu 2,00 3,00 50 2,10 7.4

Jurupensém 2,00 3,00 50 2,10 7,4

Piraputanga 2,00 3,00 50 2,10 7.4

Piranha 1,50 2,50 67 2,10 9,8

De acordo com Catella et ai (1997), os pescadores profissionais de

Mato Grosso do Sul são unânimes em se queixar das cobranças indevidas de
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((^ ICMS (imposto sobre circulação de mercadoria e serviços) sobre o pescado

^  comercializado. O ICMS recolhido sobre o pescado comercializado é calculado

como uma porcentagem do "preço de pauta" de pescado, emitida pela

Secretária da Fazenda do Estado, equivalente a 7 % do preço de pauta para o

0  comércio estadual e 12% para o comércio interestadual (esse ultimo praticado

^  apenas por estabelecimentos comerciais). Entretanto, segundo Catella et al.

^  (1997) e Albuquerque (2001), o preço real de venda praticado pelos
^  pescadores é sistematicamente inferior ao valor de pauta estabelecido e,

portanto, os pescadores estão pagando um tributo maior do que o exigido

O  (Tabela 1.25). Assim, no comércio estadual, com exceção do barbado, os

pescadores pagam entre 7,4% e 12% de ICMS sobre o preço de venda,

^  quando deveriam pagar apenas 7%. Portanto, o preço de pauta deve ser

revisto, ou então diferenciado em uma pauta para os pescadores (enquanto

O  produtores) e outra para o comércio varejista.
O

O

O

O

o

o

Pesca esportiva

Como foi visto, o número anual de pescadores esportivos corrigido

diminuiu de 1994 para 1995, o que poderia indicar algum vínculo com o plano

econômico "Real", implantado a nível nacional em 1994. No entanto, é difícil

estabelecer as relações de causalidade entre esses fatos. O número de

pescadores aumentou até 1997, mantendo-se aproximadamente constante a

'  ' partir de então entre 57.000 e 59.000 /ano, cerca de 3,5 vezes maior do que os

17.000 pescadores /ano estimados para o período de 1979 - 83 (Silva 1986).

Com isso, a participação relativa dos pescadores esportivos na captura total do

>  Pantanal de Mato Grosso do Sul aumentou de 28% entre 1979 e 1984, para

76% entre 1994 e 1999, o que correspondeu, respectivamente, a uma captura

média de 6401 /ano e 1.0861 /ano. O setor turístico pesqueiro estruturou-se

para oferecer transporte, hospedagem, alimentação e serviços especializados

a fim de atender a essa clientela no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Atualmente, o setor conta com diferentes tipos de empreendimentos incluindo

hotel-pesqueiro, pesqueiro, camping, acampamento, rancho de pesca e barco-

hotel, num total de 133 estabelecimentos e 40 barcos-hotéis, com uma
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capacidade total de 5.377 leitos e 10 barcos de passeio para o transporte de

0  458 passageiros, instalados até 1994 (Garms 1997).

Verificou-se que o número de pescadores variou ao longo do ano,

ocorrendo os períodos de baixa temporada no início do ano e alta temporada

no final, sendo que, 44% das visitas anuais concentram-se nos meses de

0  setembro e outubro, o que já foi apontado como um dos problemas de

ordenamento pesqueiro do Pantanal em 1995, no Encontro para a Política de

pesca de Mato Grosso do Sul (SEMA/MS 1995). De fato, como será

apresentado no Capítulo 2, observou-se que o rendimento dos pescadores

0  esportivos (em kg /pescador-dia) diminuiu do início para o final do ano, em

0  função do aumento do próprio número de pescadores esportivos. Portanto,
seria oportuno realizar estudos específicos para avaliar a capacidade de carga

da região em relação ao número de pescadores esportivos, utilizando-se, por

exemplo, um índice que relacione o número mensal de pescadores por km ou

o  km de rio, o que pode ser obtido com os dados já disponíveis no

SCPESCA/MS. A esse respeito, Ruchmann (2001) alerta que o fluxo de grande
O
^  quantidade de pessoas a uma área turística destrói aquilo que originou o

próprio turismo: a beleza e a originalidade das atrações.

Com certeza, vários fatores concorrem para que a maioria dos

' J pescadores esportivos decida agendar suas viagens para os meses de julho a
outubro, e alguns desses fatores devem estar relacionados com as variações

sazonais do Pantanal Sul, tais como: esse período corresponde à vazante,

quando o rendimento esperado das pescarias é maior; trata-se da época

menos chuvosa do ano, pois a seca se estende de abril a setembro (Campeio

et ai. 1997); e diminui a presença de mosquitos, que ocorrem, sobretudo, no

início do ano, em fevereiro, segundo a cultura popular.

A captura mensal da pesca esportiva acompanhou claramente a

variação do número mensal de pescadores, aumentando do início para o final

do ano, o que se justifica em função de dois aspectos: (a) o número de

pescadores é um índice da medida de esforço de pesca; e (b) os pescadores

esportivos estavam sujeitos a uma cota de captura, que foi atingida com

relativa facilidade no Pantanal, visto que, em mediana, o rendimento dessas

pescarias foi igual a 21 kg /pescador-viagem, equivalente a 70% da cota inicial

de 30 kg e equivalente a 84% da cota de 25 kg. No entanto, como será visto no
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Capítulo 2, utilizando-se modelos empíricos verificou-se que, além do esforço,
^  uma pequena parte da variação da captura mensal da pesca esportiva pode
^  ser explicada em função de variáveis ambientais.
^  Foi interessante constatar a previsibilidade do número médio mensal de
^  pescadores esportivos ao longo do ano, o que permite a organização e o
^  planejamento antecipados do setor turístico pesqueiro para atender a essa

clientela. Simultaneamente, esse aspecto poderia ser utilizado também pela
administração pesqueira com a finalidade de veicular informação, campanhas
educativas etc., dirigidas a esse usuário.

j  Seria interessante comparar o perfil dos pescadores esportivos ao longo
de todo o ano, a fim de identificar eventuais diferenças em suas características

e interesses, pois o Pantanal é muito distinto fisionomicamente na cheia e na

^  seca, oferecendo um elenco de atrativos e oportunidades próprios em cada
época. Assim, por exemplo, seria factível efetuar um programa de marketing
específico para atrair clientes mais interessados em desfrutar do Pantanal nos

meses de fevereiro a junho, na baixa temporada, quando a maior parte da

infra-estrutura turística fica ociosa e, assim, diminuir o "excesso de pescadores
esportivos nos meses de setembro e outubro", como foi mencionado

O  anteriormente.

Verificou-se que tanto na baixa, como na alta temporada, as pescarias
esportivas tiveram a duração constante de 5 dias de pesca (valor mediano),
entretanto, a ocorrência de viagens com duração de 4 e 4,5 dias de pesca no

primeiro semestre, provavelmente está relacionada aos feriados de carnaval

(fevereiro ou março), semana santa (março ou abril) e Corpus ChristiQunho). É
oportuno esclarecer que, no cálculo de "dias de pesca" (NDP), foi descontado o

período de 1 dia, que corresponde ao tempo de viagem, como será explicado
posteriormente no item Material e Métodos do Capítulo 2. Assim, o tempo total
em que os pescadores permanecem no Pantanal, por viagem, seria de 6 dias,

em mediana, o que coincide com a média de 6,3 dias observada por Moraes e
SeidI (2000). Essa extrema regularidade do tempo de duração das viagens

poderia ser explicada da seguinte forma: a maioria dos pescadores é oriunda

de São Paulo e de outros estados limítrofes de Mato Grosso do Sul, e mais de

90% deles utilizaram transporte rodoviário, percorrendo 2.800 km em média,

entre ida e volta ao Pantanal (Moraes e SeidI 2000). Essa distância pode ser

O
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percorrida em 2 ou 3 dias de viagem, contando-se com o revezamento dos

^  motoristas ao volante. Assim, o tempo total de duração de uma viagem ao
/TI

Pantanal seria de 8 ou 9 dias (de um Sábado ao Domingo da outra semana),

encaixando-se facilmente na agenda dos pescadores, que reservariam uma

semana para o seu lazer.

^  O fato dessas viagens serem relativamente curtas, regulares quanto ao

tempo de duração e ocorrer principalmente fora dos períodos de férias

escolares, atesta o seu caráter, que poderia ser descrito como: uma pescaria

realizada por um grupo de amigos (homens) no Pantanal. Assim, trata-se de

O  uma viagem de lazer, uma ''escapada" para pescar e descansar durante o ano,

diferente, portanto, de uma viagem de férias realizada com toda a família.

Praticamente todos os pescadores que foram de avião, dirigirann-se para

^  Corumbá, onde opera o único aeroporto comercial do Pantanal Sul. No entanto,

eles representaram cerca de 1/3 do total dos visitantes locais, entre maio de

1994 e abril de 1995, reduzindo para % desse total em 1998 e 1999 (Catella,

Peixer, Palmeira 1996, Catella, Albuquerque, Campos 2001), possivelmente

um reflexo da economia nacional nesse período. Esses pescadores são os que

optaram por acomodações e serviços mais sofisticados, a bordo de barcos-

O  hotéis que operam, sobretudo, em Corumbá, onde se encontram 33 dos 40

barcos-hotéis que atuavam no Pantanal até 1994 (Garms 1997).

Moraes e SeidI (1998, 2000) e SeidI e Moraes (1998) traçaram o perfil

dos pescadores esportivos e suas viagens ao Pantanal de Mato Grosso do Sul,

baseando-se nos resultados de 493 questionários aplicados corpo-a-corpo nos

postos de vistoria de pescado da Polícia Ambiental, em Corumbá e Miranda

entre agosto e outubro de 1994. Esses Autores observaram que: o pescador

médio foi um homem de 43 anos de idade, com filhos e rendimentos mensais

de cerca de US$ 4,000.00^ (R$ 3.440,00), gastando, em média, US$ 790.00

(R$ 679,40) por pescador /viagem (incluindo despesas com transporte,

alimentação, hospedagem e serviços relacionados à pescaria). Os Autores

concluíram que "a pesca esportiva no Pantanal é uma atividade realizada em

grupos, predominantemente masculinos e com maior grau de instrução, mais

O

O

o

O

^ É oportuno lembrar que o Real era uma moeda nominalmente mais valorizada do que o Dólar
na época dessas investigações, com uma relação no câmbio oficial de 1US$ /1R$ = 0,86 em
setembro de 1994 (Fundado Getúlio Vargas 2002).
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rç^ velhos, mais ricos e com uma família menor do que o que é típico no Brasil

como um todo."

Observa-se, então, que o perfil dos pescadores esportivos é

radicalmente diferente daquele descrito anteriormente para os pescadores

profissionais. Assim, espera-se que eles tenham diferentes objetivos e

^  motivações para pescar e, consequentemente, critérios distintos para avaliar o

sucesso de suas pescarias, como será discutido posteriormente no Capítulo 2.

Atualmente, as viagens de pesca ao Pantanal podem ser adquiridas

como pacotes de viagem nas grandes cidades do Brasil, que variam

3  substancialmente em custo e em conteúdo (Moraes e SeidI 2000). Segundo

esses Autores, pouco dos gastos efetuados com esses pacotes se revertem

para a economia local, ao contrário das compras feitas na região. Moraes e

SeidI (2000) observaram que cerca de Va dos pescadores adquiriu algum tipo

O  de pacote de viagem, a um preço médio de US$ 800.00 (R$ 688,00).

É interessante que Moraes e SeidI (2000) constataram um alto índice de

retorno dos pescadores esportivos ao Pantanal, sendo que, em média, cada

pescador já visitou a região 3,9 vezes, permanecendo 26,5 dias.

Aproximadamente 41% dos pescadores entrevistados estavam visitando o

Pantanal pela primeira vez e, destes, 97% pretendiam retornar, mais de 94 %

indicaram que pretendiam retornar no próximo ano e cerca de 15% planejava

retornar mais de uma vez no próximo ano.

O

O

O
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'

5.2.6 Incorporação financeira da pesca na receita do Estado

Moraes e SeidI (1998, 2000) combinaram seus resultados com aqueles

obtidos por Cateila, Peixer e Palmeira (1996) entre maio de 1994 e abril de
1995 e estimaram o gasto total dos 46.161 pescadores esportivos, ao longo de

um ano de visitas no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em cerca de US$ 36.5

milhões, equivalentes a R$ 31,3 milhões ao câmbio oficial médio de 1US$ /1R$
= 0,86 em setembro de 1994 (Fundação Getúlio Vargas 2002). Os Autores
interpretaram que, grosso modo, esse valor correspondeu à incorporação
financeira direta da pesca esportiva na receita do Estado, naquele período.
Com a posterior inflação do Real e sua desvalorização em relação ao Dólar
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esses custos aumentaram em Real, mas diminuíram em Dólar, de modo que

^  um maior número de pescadores esportivos em 1999 gastou R$ 64,8 milhões,

^  equivalentes a US$ 33.1 milhões.
Verificou-se que, sob as condições atuais, a incorporação financeira na

receita do Estado obtida por quilograma de pescado capturado pelos

pescadores esportivos em 1999 foi cerca de nove vezes maior do que a

incorporação obtida pelos pescadores profissionais. Apresentando-se esses

dados cruamente, a decisão do Administrador da pesca em apoiar o segmento

mais rentável parece óbvia. Entretanto, é preciso lembrar que essa diferença:

(3 (a) está relacionada à política de pesca que vem sendo adotada nas últimas

décadas; (b) poderia diminuir agregando-se valor ao pescado de origem

profissional; e (c) não revela os aspectos de importância social de cada uma

das modalidades de pesca. Há que se considerar, ainda, que, para promover o

bem estar do homem e a conservação dos recursos pesqueiros a médio e

O  longo prazos, e garantir o seu uso pelos diferentes segmentos da sociedade,

essa decisão torna-se muito mais complexa, envolvendo os aspectos sociais,

culturais e ambientais do manejo, como será abordado em outras

oportunidades ao longo desta tese.
Oi

5.2.7 O desembarque

Britskí et al. (1999) assinalou a ocorrência de 264 espécies de peixes

para todo o Pantanal e Wíilink et al. (2000), após os levantamentos realizados

na Bacia do rio Negro e nas cabeceiras do rio Miranda em 1998, incluíram

outras 61, entre espécies novas e novos registros para a região, somando um

total de 325 espécies até o presente.

Apesar dessa diversidade, a pesca no Pantanal de Mato Grosso do Sul

concentrou-se sobre poucas espécies, recaindo principalmente sobre as

maiores, sendo que a pesca profissional foi mais seletiva do que a esportiva. O

que leva determinados itens ou espécies a serem eleitos para a pesca depende

de fatores culturais e de mercado (Híibom e Walters 1992), os quais podem se

alterar com o tempo ou por demandas excepcionais (Batista 1998).

Provavelmente, a abundância das espécies também é um fator determinante
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de sua elegíbílídade para a pesca, considerando-se que, ao longo do tempo, as

^  populações humanas tiveram maior probabilidade de contato com elas e,

assim, maior oportunidade de "testá-las" e incorporá-las às suas dietas, mesmo

X  Que, eventualmente, não fossem as mais apreciadas. Os Interesses comerciais

^  dos pescadores profissionais na seleção das espécies alvo ficam evidentes ao

se comparar a porcentagem relativa das espécies mais capturadas (Tabela

^  1.12) com os preços praticados no varejo (Tabela 1.25). Entretanto, no dia a

dia de suas atividades, eles certamente ponderam entre o valor comercial dos

peixes e a dificuldade em capturá-los, como será discutido posteriormente no

Capítulo 2.

Observa-se uma certa predileção da população local pelos "peixes de

^  escama" (Characiformes) em relação aos "peixes de couro" (Slluriformes),
^  sendo que, já tive oportunidade de ouvir associação popular entre o consumo

desses últimos e a transmissão de doenças. O pacu Piaractus mesopotamicus

parece ser a espécie mais apreciada na região e, curiosamente, o dourado

^  Salminus maxillosus é relativamente pouco prestigiado, embora seja aclamado

o "rei das pescarias" no Sudeste, tanto na Bacia do Paraná como na Bacia do

Rio São Francisco, onde ocorre Salminus brasiliensis (Morais Filho e Schubart

1955). A jurupoca Hemisorubim platyrhynchos (PImelodídae), mesmo sendo

um peixe de couro, é multo apreciada no Pantanal, ao passo que o curimbatá

Prochíiodus lineatus, apesar da abundância, é pouco valorizado, pois "tem

gosto de terra". Provavelmente, o barbado Ptnirampus pirinampu é o alvo do

maior tabu local, apontado pelos pescadores como um "peixe menstruado", em

função da quantidade de sangue expelida ao ser eviscerado. Segundo Batista

(1998), na Amazônia Central também existem tabus allmentares em torno dos

Slluriformes, que atribuem propriedades negativas à sua carne Interpretadas

pelo Autor como um fator que protegeu esse grupo da exploração pesqueira ao

longo da história.

Observou-se alguma diferença na composição e abundância relativas

das espécies capturadas pela pesca profissional neste estudo, em relação à

captura da pesca profissional no Pantanal de Mato Grosso em 1995, descrita

por Catella et ai. (1997). O item "outras espécies" foi o mais capturado em Mato

Grosso, representando 1/3 do desembarque total de 1.019, 51 e apenas 1,2 %

do desembarque em Mato Grosso do Sul. As espécies nobres, pintado e
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cachara (juntas), pacu, jaú e barbado, nessa ordem, foram as mais capturadas

^  em ambos os estados, incluindo-se ainda o curimbatá em Mato Grosso, este

Último equivalente a 891 e 9 % do total. A piraputanga Brycon microlepis

representou apenas 0,2 % da captura em Mato Grosso do Sul, porém,

representou 2,8% do desembarque total em Mato Grosso, onde é muito

apreciada, superando as capturas de dourado, tucunaré, piavuçu, jurupoca,

^  piranha e jurupensém. Essas diferenças entre as proporções das espécies
capturadas nos Pantanais Norte e Sul podem estar relacionadas com a

ri^ disponibilidade delas em cada região e refletem as peculiaridades dos

3  mercados locais, sugerindo que, em Mato Grosso, a população apresenta um

^  consumo mais diversificado de espécies.

^  O relatório da FAO (1992) descreve a pesca comercial no rio Paraguai,
em águas paraguaias, que incluem parte da região sul do Pantanal,

^  constituindo-se num bom termo de comparação para os dados obtidos neste

estudo. Em 1991, o Governo do Paraguai, através de seu Ministério da

Agricultura e Pecuária, juntamente com a FAO, iniciou a implantação de um

projeto de "Planificação e Fortalecimento Institucional para o Desenvolvimento

da Pesca", referindo-se à pesca comercial para produção de pescado. A fim de

coletar informações sobre a pesca e dados límnològicos para a avaliação do

potencial pesqueiro, formou-se uma equipe multidisciplínar que realizou

trabalhos de campo percorrendo todo o rio Paraguai no território daquele país

(1.264 km), entre 23 de setembro e 07 novembro de 1991, compilando os

resultados em FAO (1992). Os Autores comentam que o trabalho foi realizado

durante a vazante, mas o nível do rio encontrava-se ainda muito alto em função

da grande cheia daquele ano, o que implicou uma atividade de pesca

relativamente pequena nesse período, pois a pesca é realizada sobretudo com

redes de deriva, que são mais eficientes nas águas baixas. As informações

sobre a pesca foram obtidas especialmente por meio de entrevistas, baseando-

se nas declarações dos pescadores sobre sua pescaria mais recente. O rio foi

dividido em quatro trechos nesse levantamento: superior, médio, capital (que

inclui Assunção) e inferior, junto à foz no rio Paraná. O trecho superior

encontra-se dentro da área do Pantanal e estabelece 328 km de fronteira entre

Brasil e Paraguai (da Baia Negra até a Foz do rio Apa).
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3  FAO (1992) não avaliou a quantidade de pescado desembarcado, mas a

3  proporção entre as espécies capturadas em cada trecho. Segundo esse

^  relatório, no trecho superior atuavam aproximadamente 320 pescadores

profissionais paraguaios que utilizavam redes, tarrafas e anzóis em suas

pescarias. Foi interessante constatar que as principais espécies capturadas

^9 foram as mesmas, e em proporções similares àquelas capturadas pelos

pescadores profissionais no Pantanal; surubim Pseudoplatystoma spp 50 % e
9

pacu Piaractus mesopotamicus 32 %. Destacou-se, ainda, a captura de pati,

que corresponde ao barbado Luciopimetodus e Pinirampus 1 %, e armado

9  Pterodoras e Oxydoras 10 %, sendo que estes dois últimos gêneros são pouco

^  prestigiados no Pantanal. É curioso que dourado Salminus maxillosus, piranha

^  Pygocentrus nattererí, Serrasaimus spp. e piavuçu Leporínus macrocephaius
não foram mencionados nessas capturas, porém, representaram quase 8 % da

pesca profissional no Pantanal. Entretanto, resta saber se a ausência dessas

9  espécies indica que elas são pouco visadas, ou se apenas não ocorreram

durante o curto período de amostragem do levantamento relatado em FAO

^  (1992). Também não houve captura do curimbatá Prochilodus lineatus, o que

poderia estar associado à abundância das espécies mais nobres. Assim,

O  parece que a pesca comercial no Paraguai também recaí sobre as espécies

nobres, as mais visadas pela pesca profissional e esportiva no Pantanal de

Mato Grosso do Sul. Portanto, os usuários da pesca de ambos os países

competem pelos mesmos recursos pesqueiros, porém, munidos de aparelhos

diferentes de captura e sujeitos a políticas de pesca muito distintas. Esse fato

vem originando sérios conflitos nessa área, como será abordado com mais

detalhe no Capítulo 2.

Na Estadistica e Informacion Pesquera de Bolívia (1990), encontram-se

informações sobre a produção e comercialização de pescado oriundo do rio

Pilcomayo, um importante afluente da margem direita do rio Paraguai. O rio

nasce na Bolívia Central, a 5.000 m de altitude, e percorre 1.500 km antes de

sua foz, estabelecendo um longo trecho de fronteira entre Paraguai e Argentina

(Bayley 1973). Segundo a Estadistica, esse rio atualmente é o mais importante

para o desenvolvimento da pesca na Bolívia, como fonte de alimentação e

trabalho, onde atuam cerca de 2.210 pescadores entre permanentes (550),

parciais (270), ocasionais (190) e de subsistência (1.200). O desembarque total
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9
^  nesse rio variou de 311 a 7371 /ano entre 1986 e 1989, constituído, em mais

9  de 90% por curimbatá, cuja captura oscilou entre 283 e 7271 /ano e em menor

P  quantidade, foram ainda capturados pacu, dourado, piavuçu e surubim. A
participação relativa do pescado oriundo do rio Pilcomayo aumentou de 36 %

para 58% do total comercializado nas cidades de La Paz, Cochabamba e Santa

9  Cruz nesse período.

Bayley (1973) descreve as migrações anuais dos cardumes de

curimbatá Pmchilodus platensis (= P. lineatus), que se deslocam pelo menos

900 km (ida e volta), entre os habitats de alimentação nas partes baixas do rio,

3  localizadas no Paraguai e Argentina, e os habitats de reprodução nas

9  cabeceiras (Bolívia). Observa-se, então, que as áreas vitais para o

desenvolvimento do ciclo de vida do curimbatá no rio Pilcomayo encontram-se

localizadas em três países diferentes. Essa situação é semelhante à dos

grandes bagres migradores na Amazônia, mencionado anteriormente, na qual

os jovens dessas espécies são encontrados no estuário (Brasil) e os adultos,

^  aptos á reprodução, no Alto Amazonas em território brasileiro, colombiano e
peruano, indicando que o mesmo estoque utiliza ambientes muito distantes

para completar o seu ciclo biológico (Isaac, Milstein e Ruffino 1996). Assim,

para garantir a exploração sustentável do estoque de curimbatá no rio

Pilcomayo, de grande importância econômica e social para a região, é

necessário estabelecer uma estratégia de manejo em escala supra-regional, a

ser executada pelos três países em conjunto, como sugerem Ruffino, Barthem

e Fischer (2000) para os grandes bagres na Amazônia.

Dei Barco (2000) descreve a situação atual da atividade pesqueira na

província de Santa Fé localizada no Paraná Médio, a jusante da foz do rio

Paraguai, na Argentina. Em função de sua posição geográfica, as informações

pesqueiras dessa região são especialmente importantes para referenciar os

dados do Pantanal, visto que as duas áreas estão conectadas sem barreiras

geográficas de forma contínua pelo rio Paraguai, como foi discutido

anteriormente. De acordo com Dei Barco (2000), esse trecho do rio Paraná tem

cerca de 700 km de extensão, posicionado na direção norte - sul, onde

desenvolve uma grande área de inundação, dividindo-se em diversos braços e

cursos menores, que integram uma rede fluvial complexa, com ilhas de

morfologias variadas, baixas e inundáveis. Segundo o Autor, esse ambiente
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0  forma um corredor biogeográfico que favorece a penetração de espécies

9  subtropicals em direção ao sul e, fundamentalmente, constitui a base da

^  produtividade aquática devido ao ciclo de inundações, o que permite incorporar
O

no meio aquático a biomassa sintetizada no vale aluvial durante o período de

águas baixas, fenômeno descrito por Junk, Báyley e Sparks (1989) dentro do

O  pulso de inundação.

Essas áreas oferecem as condições ideais para abrigar os iliófagos-

detritívoros, destacando-se o sábalo (curimbatá) Prochilodus líneatus como

^  espécie claramente dominante (Dei barco 2000), chegando a constituir mais da
'3 metade da ictiomassa total (Bonetto et aí. 1969, Bonetto, Cordiviola e

^  Pignalberi 1970). A propósito, Catella (1992) também observou a dominância

de detritívoros na Baia da Onça (Pantanal), onde 6 espécies de Curimatidae
''3
^  representaram mais de 1/3 da ictiomassa total. O Autor verificou diferença na
3  porcentagem média de matéria orgânica presente nos conteúdos estomacais

desses Curimatidae, indicando a partilha de recursos alimentares entre as

espécies, o que poderia contribuir para a diversidade e abundância dos

indivíduos dessa guilda. A grande biomassa de peixes detritívoros indica a

importância da cadeia de detritos no fluxo energético desses ambientes,

resultando no encurtamento da cadeia alimentar e aumento da eficiência das

comunidades (Bayley 1973, Catella e Petrere 1996). Esse processo se

relaciona com a pesca na medida em que contribui para maior produção de

excedente dos estoques e, assim, para a quantidade de peixes disponíveis

para captura.

Dei Barco (1997) apresenta uma lista de cerca de 250 espécies para a

região de Santa Fé (Paraná Médio), avaliando-as segundo sua importância,

sendo que 23 são comerciais, 31 esportivas, 19 ornamentais e 7 espécies são

exploradas como isca. A maioria dessas espécies (ou pelo menos os gêneros)

também ocorre no Pantanal e poderiam ser avaliadas da mesma forma. Todas

as espécies de importância comercial apontadas por Dei Barco (1997) também

o são para a pesca esportiva, porém, a recíproca não é verdadeira. É

interessante observar que, ao contrário do que ocorre no Pantanal, Dei Barco

(1997) incluiu as raias {Potaniotrygon) e os armados {Oxydoras e Remdoras)

entre os peixes comerciais e excluiu as piranhas (Senasaimus). O Autor não se

refere à abundância dessas espécies, mas, caso as raias e os armados sejam
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0  abundantes e as piranhas raras naquela região (ao contrário do que ocorre no

d  Pantanal), a proposta anterior da abundância influenciando a eletividade

poderia explicar esse fato.

Os pescadores comerciais de Santa Fé utilizam redes de emalhar, redes

de deriva, espinhei e anzol de galho {trampem), capturando, segundo as

O  estatísticas oficiais, um total de 5.000 a 10.0001 /ano, similar à produção da

^  província vizinha de Entre Rios, sendo estas as províncias mais produtivas (Dei
Barco 2000). Entretanto, o Autor considera que as cifras reais de captura são

superiores aos valores mencionados e acredita que a produção triplicou nos

3  últimos 5 ou 10 anos. Dei Barco (2000) avaliou a porcentagem relativa das

^  espécies capturadas no primeiro semestre de 2000 baseando-se nas
declarações mensais dos comerciantes intermediários (acopiadores),

^  verificando que o curimbatá Prochilodus lineatus correspondeu a 67 % do
^  desembarque. Segundo o Autor, o pescado destina-se principalmente ao

mercado interno, embora seja cada vez maior o comércio exterior de curimbatá

^  e, do total exportado, 70% destina-se ao Brasil, 20 % à Bolívia e o restante
segue para países da África e Oriente Médio.

A Tabela 1.26 mostra a quantidade total de curimbatá comercializado e o

preço médio anual praticado entre 1995 e 1999 no CEAGESP - Companhia

Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, o principal mercado que

abastece a cidade (CEAGESP 1995,1996,1997,1999 a, b).

Observa-se que o curimbatá é um produto barato, cuja comercialização

aumentou de 1.0131 para 1.3841 nesse período, sendo o Uruguai e a

Argentina os principais fornecedores individuais, representando, juntos, entre 9

% e 25% do total anual. Provavelmente, a participação desses países é ainda

maior, incluída na "transferência" que corresponde à recepção de pescado de

outros mercados, perdendo-se a informação sobre a região produtora de

origem. Ora, toda essa demanda de mercado pelo curimbatá poderia ser

suprida pela produção do Pantanal, considerando-se que foi igual a 1.6821

/ano, em média, entre 1979 e 1984, quando os pescadores utilizavam redes e

tarrafas. Esse valor corresponde à soma da produção média do curimbatá em

Mato Grosso do Sul, igual a 3671 /ano (22 %) entre 1979 e 1984 (Silva 1986 e

E.K. Resende, dados não publicados) e igual a 1.3151 /ano (35 %) entre 1980

e 1984 em Mato Grosso (Ferraz de Lima 1986/87).
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Procedência 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 %

Transf.* 162,2 16,0 526,6 52,6 873,2 63,1 695,0 60,7 852,6 61,6

Uruguai 70,0 6,9 255,0 25,5 105,4 7,6 193,0 16,9 267,9 19,4

Argentina 51,0 5,0
• •

25,0 1,8 31,4 2.7 60,9 4.4

Oeste do

Paraná
436,1 43,0 80,7 8,06 152,8 11,0 76,8 6,7 18,6 1,3

Outros 294,2 29,1 139,1 13,9 227,9 16,5 148,7 13,0 184,6 13,3

Total 1.013,3 1.001,4 1.384,3 1.144,9 1.384,6

R$ 0,90 0,92 0,90 0,87 1,24

9

"<»

d  Tabela 1.26 Quantidade total (toneladas), porcentagem (%) de curimbatá
3  Prochilodus sp comercializado anualmente, segundo a procedência, no

CEAGESP - Cia. Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (SP) e preços
„  médios anuais praticados (R$) entre 1995 e 1999.

•<>

3

3

3

3

3

3

3

3

3  Fonte: CEAGESP (1995,1996,1997,1998,1999)
* Corresponde à transferência de pescado de procedência não mencionada.

Portanto, em função do que foi mencionado anteriormente, iíberando-se

^  o uso da tarrafa curimbeira e a comercialização do curimbatá, a espécie
(X poderia ser novamente capturado no Pantanal para atender a esse e a outros

mercados, economizando divisas para o país, oferecendo alimento a um preço

acessível às populações de baixa renda, garantindo trabalho e rendimentos

para o setor de pesca profissional podendo reduzir a pressão de pesca sobre

outras espécies, obtendo-se, então, um melhor aproveitamento econômico e

social dos recursos pesqueiros da região. Posteriormente, as questões sobre o

manejo do curimbatá serão abordadas no Capitulo 2.

O Pantanal compartilha algumas espécies e muitos gêneros de

importância para a pesca com outras bacias hidrográficas da América do Sul,

como se deduz comparando-se o elenco das espécies locais (Britski, Silimon e

Lopes 1999), com as espécies das bacias Amazônica (Petrere 1987 b, Isaac,

Milstein e Ruffino 1996, Batista 1998, Ferreira, Zuanon e Santos 1998); do rio

São Francisco (Britski, Sato e Rosa 1984, Godinho et ai 1997); do rio Orinoco

(Reid 1983, Novoa 1989) e do rio Magdalena (Valderrama e Zárate 1989).

Na Tabela 1.27 encontra-se uma comparação entre as porcentagens

relativas dos gêneros de peixes capturados pela pesca profissional e esportiva
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0  no Pantanal e pela pesca comercial na Amazônia. Observa-se que a proporção

^  entre as espécies difere no desembarque dessas regiões, provavelmente em

função da abundância natural dos estoques, do nível de exploração da pesca

^  e, ainda, da eletividade das espécies para a pesca em cada região.
O desembarque total no Pantanal de Mato Grosso do Sul e os

desembarques no interior do Amazonas e em Santarém são da mesma ordem

de grandeza e uma ordem de grandeza menor do que o desembarque em

^  Manaus. A proporção entre os gêneros capturados pela pesca profissional e
esportiva no Pantanal foi mais semelhante entre si do que em relação às

^  demais regiões. As proporções dos gêneros Brycon e Cichia no Pantanal se

^  aproximaram, respectivamente, das proporções dos desembarques no interior
^  do Amazonas e em Santarém. A proporção dos surubins capturados no
^  Pantanal aproxima-se das proporções do grupo em Santarém, porém, entre
^  esses últimos estão incluídos Brachyplatystoma juruense e Merodontotus

tigrínus, que não ocorrem no Pantanal. O exótico tucunaré foi capturado pelos

pescadores esportivos no Pantanal, na mesma proporção que o autóctone

tucunaré foi capturado pela pesca comercial na região de Santarém.

^  Ao que parece, o prestígio do pacu Piaractus mesopotamicus no

Pantanal é semelhante ao do tambaqui Colossoma macropomum na Amazônia

^  em relação à preferência da população local, e não ao prestígio da pirapitinga
'  Piaractus braohypomus, a espécie com-genérica. De fato, como descrevem
/

^  Britski, Silimon e Rosa (1999), o pacu, até recentemente, era identificado como
Colossoma mitrei, mas após um estudo de revisão dos Serrasalminae em

1982, ele foi redefinido como Piaractus. Vista por esse ângulo, a proporção do

pacu nas capturas do Pantanal pode ser comparada às do tambaqui na

-li Amazônia, considerando-se ainda que ambas as espécies já apresentaram
sinais de sobre-exploração. Constatou-se indicativo de sobrepesca do pacu

neste estudo, como será apresentado no Capítulo 2 e Batista (1998) confirmou

a sobre-exploração do tambaqui na Amazônia Central, indicada anteriormente

nos estudos de Merona e Bittencourt (1988) que analisaram dados de pesca

até 1986.

A captura atual de curimbatá Prochiíodus lineatus no Pantanal não

reflete o seu potencial de produção, pois está contida por imposição da

legislação. Entretanto, o curimbatá representou, em média, 22% do
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3

3  desembarque em Mato Grosso do Sul e 35 % em Mato Grosso entre 1979 e

3  1984, como foi Informado anteriormente. Esses dados indicam que a proporção
3^  de Prochilodus nos desembarques no Pantanal deve ser compatível com sua
0  proporção nos desembarques no Estado do Amazonas. A propósito, em função
3  de sua abundância, Valderrama e Petrere (1994) consideram Prochilodus como

3  o gênero mais importante para a pesca de água doce na América do Sul.

^  De acordo com Batista (1998), há uma freqüente menção à subutilização
3^  da diversidade da ictiofauna da Amazônia que conta com mais de 1.500

espécies, o que é reforçado pelo costume de se agregar várias espécies em

3  um mesmo nome comum nas estatísticas de desembarque, gerando listas com

3  apenas 30 ou 40 espécies. No Pantanal, por sua vez, a pesca parece mesmo
3^  recair sobre um número relativamente pequeno de espécies entre o elenco

disponível, considerando-se que foram contabilizadas 14 "espécies" de peixes,

3  dentre as quais, 11 efetivamente correspondem a uma única espécie, apenas

3  barbado e piranha são grupos de espécies e, obviamente, "outras espécies".

Na Tabela 1.27 observa-se que "outras espécies" representaram apenas 1,2 %

^  da pesca profissional no Pantanal e não menos de 20 % nos desembarques da

3  Amazônia. É importante informar que, para efetuar essa comparação, foram

^  contabilizados apenas os 38 gêneros citados nos desembarques da Amazônia
iX

por Batista (1998) e Isaac, Milstein e Ruffino (1996) que também ocorrem no

Pantanal, os quais foram listados na Tabela 1.28.
■ j

Quando se observa o desembarque pesqueiro anual por rio, alguns

aspectos foram particularmente interessantes no Pantanal, como veremos a

seguir. O rio Apa localiza-se no extremo sul do Pantanal, podendo dizer-se que

é uma área relativamente remota da região. O aumento vertiginoso da captura

de pescado nesse rio entre 1994 e 1999, sugere que a área foi "descoberta"

pelos pescadores esportivos nesse período. Isso representa uma oportunidade

para as atividades turísticas na região, porém, demanda ações imediatas de

fiscalização e planejamento do turismo, considerando-se ainda que as águas

de toda a sub-bacia do rio Apa foram classificadas como "ótima" e "boa",

baseando-se na quantidade de oxigênio dissolvido em 1997/98 (Mato Grosso

do Sul 1999). A excelência dessas águas também explica porque o dourado

Salminus maxillosus foi a principal espécie capturada nesse río.

'X

'V

)
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^  Observou-se acentuada redução da captura da pesca profissional e

^  esportiva no rio Cuiabá, no trecho de fronteira entre Mato Grosso e Mato
^  Grosso do Sul, a partir de 1998. Em relação à pesca profissional, parte dessa

redução, pode ser devido à desativação da Cooperativa de Pesca de Corumbá

O  - COOPECOR que atuava nessa área, cujos dados eram contabilizados

^  principalmente no posto de vistoria de Corumbá.

Observou-se aumento da captura profissional e esportiva a partir de

^  1997/98 no rio Taquari, o que poderia ser decorrente da melhoria da qualidade
^  das águas, como se observa pela comparação do índice de Qualidade das

^  Águas (IQA), avaliado em diferentes pontos da bacia, em 1994 e 1997/98

^  conforme Mato Grosso do Sul (1995,1999). Uma outra possibilidade para o
^  aumento da produção poderia estar associada à redefinição da foz do rio
^  Taquari, o qual voltou a ter uma conexão nítida com o rio Paraguai a partir de

1995, orientando novamente os cardumes, como sugere Carlos Padovani

(Embrapa Pantanal - com. pes.), o que iria se refletir cerca de 2 anos depois,

como parece ser o tempo de reação dos estoques no Pantanal, como será

discutido posteriormente.
j'
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Tabela 1.27 Comparação entre as porcentagens relativas dos gêneros capturados pela pesca profissional e esportiva no Pantanal
de Mato Grosso do Sul (1994 - 1999) e pela pesca comercial desembarcada em Manaus (1994 - 1996), no interior do Arnazonas
em Parintins, Itacoatiara e Manacapuru (set. 1996 - ago. 1997) e em Santarém (PA) (1993), e valores mínimos e máximos do
desembarque anual total (toneladas), durante os períodos correspondentes.

Gênero
Nome comum Pantanal % Amazonas % Pará %

Pantanal Amazônia Esportiva Profissional Manaus^ Interior Santarém^

Pseudoplatystoma Pintado, Surubim, 20,0 42.3

o"
1

o"

0
CO
1

Ol

11,6^
cachara caparari

Piaractus Pacu Pirapitinga 28,8 36.9 1.1-4,5 1,3-3,6 0,6

Colossomà^ - Tambaqui -
- 2,6-23,4 2,9-15,3 2,9

Paulicea Jaú Jaú, pacamão 2.2 5.6 <0,1 <0,1 0,8

Pinirampus Barbado Piranambu 7.2 5.5 <0,1 0 0

Pigocentrus, Piranha Piranha 5.2 3.2 <0,1 -0,2 0.2 - 0,4 0,1

Serrasaimus

Brycon Piraputanga Matrinchã 1.6 0.2

o>
CO

1

o>
CO

1,0-6,1 0

Prochilodus Curimbatá Curimatã 2.4 0.1 15,3-21,7 8,4-18,4 4,3

Cichia Tucunaré Tucunaré 0.3 0.0

CD
CO

1

OC
o"

1,6-6,4 0,5

Outras espécies^ 10.5 1.2 23,7 - 39,0 20,1 -31,4 39,3

Desembarque 829 275 22.322 414 4.280

anual total (t) 1.237 440 25.084 1.641

1 - Batista (1998); 2 - Isaac, Milstein e Ruffino (1996); 3 - incluindo Brachyplatystoma juruense e Merodontotus tigrinus,
que não ocorrem no Pantanal; 4 — não ocorre no Pantanal; 5 — a relação dessas espécies encontra-se na Tabela 1.28.
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Tabela 1.28 Ordem, família e gênero de peixes eventualmente contabilizados
como "outras espécies" nos desembarques pesqueiros do Pantanal de Mato
Grosso do Sul, e que ocorrem nos desembarques da Amazônia segundo Isaac,
Mlistein e Ruffino (1996) e Batista (1998).

<3 Nome comum Família Gêneros comuns

Pantanal Amazônia Pantanal e Amazônia

CHARACIFORMES

Piau Aracu Anostomidae Leporinus, Schizodon

Pacupeva Pacu Characidae Mylossoma, Metynnis,
Catopríon

Peixe-cachorro Peixe-cachorro Acestmrhynchus, Raphiodon

a Saicanga Zé-do-ó Roeboides

Sardinha Sardinha Tríportheus

Sairu Branquinha Curimatídae Potamorhina, Psectrogaster,
--J

0
Cyphocharax, Curimata
Steindachnerína,

0 Jejum Jeju Erythrinidae Hoplerythrinus

0 Lobó Traíra Hoplias

0 Peixe-banana Charuto, cubiu. Hemiodontidae Hemiodus

orana
r

SILURIFORMES

Palmito Mandubé Ageneiosidae Ageneiosus

Palmitinho Mandi-peruano Auchenipteridae Aucheniptems

Vovô Cangati Parauchenipterus

Camboatá Tamoatá Cailichtyidae Hoplostemum

Armai, Roque- Bacu, Bacu-liso Doradídae Pterodoras, Platydoras
f

roque
OxydorasArmal-focinho- Cuiú-cuiú, cujuba

de-porco

Cascudo,

Acari

Bodó, acari-bodó Loricaríidae Uposarcus, Hypostomus

Bagre Mandi, fura-calça Pimelodídae Pimelodus

Fidalgo Mapará
PERCIFORMES

Hypophthaimus

Cará Acará, cará Cichiidae Aequidens, Satanopema
Chaetobranchopsis,
Cichiasoma, Geophagus,

Cará-açu Carau-açu Astronotus

Joaninha Jacundá Crenicichia

Curvina Pescada Sciaenidae

CLUPEIFORMES

Plagioscion

Sardinhão Apapá Pristigasterídae
RAJIFORMES

Pellona

Arraia, Raia Arraia Potamotrygonidae Potamotrygon
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE EXPLORAÇÃO DOS ESTOQUES

a

d
9  Capítulo 2

<9

®  1. INTRODUÇÃO

^  Os modelos de produção excedente para avaliação de estoques
pesqueiros são também denominados modelos sintéticos, holfsticos, dinâmicos

^  de biomassa ou simplesmente modelos de produção do estoque. Sua principal

característica é que utilizam poucos parâmetros, relacionando os dados anuais
(%

^  de captura por unidade de esforço ao esforço pesqueiro empreendido ou à
mortalidade por pesca e assumem que a biomassa de peixes é proporcional a

essa relação. Consideram o estoque como uma entidade homogênea, sem

^  distinguir os efeitos do recrutamento, crescimento e mortalidade natural, como

^  fazem os modelos analíticos, e focalizam somente a produção líquida do

estoque (Sparre, Ursin e Venema 1989, Shepherd 1988, Ricker 1975).
r

^  Historicamente, os modelos de produção excedente foram muito

difundidos e tornaram-se a ferramenta de avaliação mais utilizada em muitas

pescarias (Hilborn e Walters 1992). Entretanto, observam os Autores, foram

desprestigiados em função de estimativas equivocadas de esforço ótimo ou

produção máxima sustentável, quando muitos biólogos pesqueiros optaram por

^  outros modelos baseados na estrutura etária das populações. Segundo Hilborn

^  e Walters (1992), a reputação dos modelos de produção excedente vem sendo

reconsiderada pois, em geral, as estimativas equivocadas foram decorrentes

da má qualidade dos dados e não de falhas dos modelos, e consideram, ainda,

que esse modelos fornecem melhores estimativas de parâmetros para o

manejo nas pescarias onde é difícil estabelecer a idade dos peixes,

particularmente em pescarias tropicais. Sparre, Ursin e Venema (1989)

aconselham o uso de modelos sintéticos em situações onde os dados não

estão disponíveis, em quantidade e qualidade, para a aplicação de modelos

analíticos. Pitcher e Hart (1982) reconhecem que. em termos práticos, a maior

vantagem desses modelos é que eles requerem somente dados de captura e
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®  esforço de pesca, o tipo de informação que é normalmente acumulado ao longo

^  de muitos anos nas pescarias.

Destinou-se um item deste Capítulo à apresentação dos fundamentos
9
0  biológicos e dedução das fórmulas dos modelos de Graham-Schaefer e Fox, os
0  quais foram ajustados aos dados do pacu. O estudo baseou-se, sobretudo, nos

9  trabalhos clássicos de Ricker (1975), Pitcher e Hart (1982), Sparre, Ursin e

^  Venema (1989), Hilborn e Walters (1992) e no recente Quinn e Deriso (1999).
9^  Os modelos de produção excedente foram utilizados na avaliação do

nível de exploração de estoques em sistemas de águas interiores no Brasil,

9  gerando informações destinadas ao manejo das pescarias. Merona e

Bittencourt (1988) aplicaram o modelo de Schaefer aos dados de captura total

e esforço para o pescado desembarcado no Mercado Municipal de Manaus

entre 1976 e 1986, observando que o esforço empreendido em 1976 e nos dois

9  últimos anos ultrapassou o esforço ótimo. Bayley e Petrere (1989) ajustaram o

9  modelo de Schaefer aos dados de captura e esforço da pesca comercial da
<%

^  piramutaba Brachyplatystoma vailiantii, desembarcada em Belém entre 1972 e
1984, estimando a captura máxima sustentável e o esforço ótimo, e propondo

medidas de ordenamento vinculadas às relações entre adultos e jovens no

estoque. Okada et al. (1996) utilizaram o modelo de Schaefer para relacionar

os dados de captura total e esforço da pesca profissional na represa de Itaipu

entre 1987 e 1993. Esses Autores obtiveram um ajuste altamente significativo.

9

9

r

y

concluindo que o conjunto dos estoques encontrava-se levemente

sobrepescado, apresentando estimativas para a captura máxima sustentável

anual e propondo medidas de ordenamento pesqueiro.

Silva (1986) foi pioneiro na tentativa de avaliar os estoques pesqueiros

do Pantanal, optando pelos modelos de produção excedente aplicados para

toda a captura anual em conjunto. O Autor coletou dados entre 1979 e 1983,

mas, infelizmente, o projeto foi interrompido em 1983/84, em função de

mudanças na política estadual de pesca. As informações obtidas por Silva

(1986) foram da maior importância para este estudo, pois forneceram

referências sobre o nível de exploração a que os estoques das diferentes

espécies já foram submetidos no Pantanal de Mato Grosso do Sul, sob

condições ambientais semelhantes às do período estudado.
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o  Neste estudo foram obtidos dados de captura e esforço empreendidos

®  pela pesca profissional e esportiva no Pantanal de Mato Grosso do Sul entre
1994 e 1999 por meio do SCRESCA/MS. Vale lembrar que ambas as

9
0  categorias utilizam anzol como único petrecho de pesca autorizado no Estado,
0  e se deslocam livremente, conforme sua conveniência, pela região, explorando

9  os mesmos estoques. Relacionou-se a captura ao esforço total a fim de avaliar

^  o nível geral de exploração da pesca na região, como sugere Welcomme
9^  (1999, 2001). Essa mesma relação foi estabelecida por espécie, para o ajuste
^  de modelos de produção excedente, a fim de estimar a captura máxima

9  sustentável e o esforço ótimo. Alguns dos resultados obtidos foram

®  confirmados por outros estudos realizados no Pantanal de Mato Grosso,
(%

^  baseados em modelos analíticos para pacu Piaractus mesopotamicus (Vaz
2001), pintado Pseudoplatystoma corruscans (Mateus e Petrere no prelo) e

9  piraputanga Brycon microlepis (Mateus e Estupinàn no prelo), tecendo-se, a
f

9

9

9

9

9

seguir, considerações e aconselhamentos para o manejo de todas as espécies

estudadas.

Relacionou-se, ainda, o rendimento anual da pesca em CPUE ao nível

9  hidrológico do rio Paraguai e à ocorrência do fenômeno da "dequada", e a

9  CPUE mensal das categorias de pesca ao número mensal de pescadores.

Finalmente, foram ajustados modelos de análise de covariância para

descrever as variações mensais da captura total em função do esforço e das

variáveis ambientais, baseando-se nas orientações metodológicas de Petrere

(1986 a). O estudo teve caráter exploratório, indicando que as capturas da

pesca profissional e esportiva podem ser explicadas, além do esforço, pela

altura do rio, temperatura e mês ou período hidrológico, e suas interações.

Esses resultados foram relacionados aos de outros estudos que também

lançaram mão de modelos empíricos para compreender o papel de diferentes

variáveis sobre a pesca, entre eles: SeidI e Moraes (1997) investigaram os

custos e características das pescarias esportivas no Pantanal; Okada,

Agostinho e Petrere (1996), Minte-Vera (1997) e Ceregato (2001) avaliaram

diferentes aspectos da pesca em reservatórios na Bacia do Paraná; Petrere

(1986 a, 1986 b) estudou a pesca de tambaqui e tucunaré em lagos na

Amazônia, e Alonso (1998) o esforço de captura de bagres; e Wudneh (1998)
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a  estudou as capturas de pescadores tradicionais de canoa de junco e de

9  pescadores que utilizavam barcos motorizados no lago Tana, Etiópia.
0

0

®  2. OBJETIVOS
0

0
0  Objetivo Geral

0

0  Relacionar a captura anual das principais espécies exploradas pela

^  pesca profissional e esportiva ao esforço exercido entre 1994 e 1999 no
0
^  Pantanal de Mato Grosso do Sul, a fim de avaliar o nível de exploração dos
0

estoques e propor aconselhamentos sobre o manejo.

9

9  Objetivos específicos
9

9
^  a) Relacionar a captura e o esforço de pesca anual, para todas as espécies
^  em conjunto, para inferir sobre o nível geral de exploração da pesca;

9  b) Relacionar a captura e o esforço de pesca anual, para cada uma das

principais espécies a fim de verificar o nível de exploração dos estoques;

c) Ajustar os modelos de Schaefer e Fox para as espécies cuja relação

^  captura versus esforço permitir e estimar a captura máxima sustentável,

Ymsy e o respectivo esforço ótimo de pesca, fMsv;

d) Ajustar modelos empíricos de captura para a pesca profissional e esportiva

separadamente, relacionando a produção mensal das categorias ao esforço

de pesca empreendido e às variáveis ambientais.
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0  3. EMBASAMENTO TEÓRICO DOS MODELOS DE PRODUÇÃO

9  EXCEDENTE
0

0^  Um dos princípios fundamentais da teoria pesqueira é que existe uma
relação, que pode ser repetida, entre a aplicação do esforço de pesca e a

0  captura média obtida. A produção (em peso) cresce com o aumento do esforço

^  de pesca até um certo ponto, a partir do qual declina mesmo com aumento do
^  esforço. A curva dessa função deve ter o formato de cúpula, semelhante a uma
^  parábola. Porém, esse conceito é uma idealização, pois a relação está sujeita a

0  mudanças devido a alterações ambientais, podendo haver flutuações na média

®  de um ano para o outro. Espera-se no entanto que: (1) na ausência de esforço,
0^  não haja captura, (2) sob uma intensidade muito elevada de esforço o estoque

seja reduzido a um nível tão baixo que os peixes remanescentes não são

0  capazes de produzir um excedente e (3) a captura ou produção máxima

0  sustentável, Ymsy (Maximum Sustainable Yield), encontra-se em algum ponto
<%

entre esses dois extremos, de nenhum a um esforço muito elevado (Hilborn e

Walters 1992, Shepherd 1988).

A maioria dos estudos empreendida sobre as estatísticas pesqueiras foi

^  no sentido de se estimar a produção máxima sustentável ou produção máxima

de equilíbrio de um estoque (Ricker 1975). Lidando com aspectos de dinâmica

e exploração, Quinn e Deriso (1999) definiram de modo sucinto o estoque

^  pesqueiro como sendo uma população agregada que pode ser manejada como

^  unidade discreta, e a produção (yield) como o peso total dos peixes

capturados. As pescarias são seletivas e atuam sobre uma porção específica

do estoque, que vem a ser o estoque explorável (usable stock), definido por

Ricker (1975) como o peso de todos os peixes do estoque, maiores que o

tamanho de primeira captura.

O estoque explorável perde indivíduos através da nrK)rtalidade natural

(por predação, parasítismo, acidentes, mutilações e etc.) e, se houver pesca,

também através da captura efetuada pelo homem, que resulta em perda de

biomassa. A regeneração dessa biomassa ocorre somente por meio de

recrutamento e crescimento individual dos peixes já recrutados (Ricker 1975,

Pitcher e Hart 1982, Hilborn e Walters 1992, Quinn e Deriso 1999).
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3
Sob condições de equilíbrio, o crescimento líquido de um estoque não

3  explorado é, em média, igual a zero, isto é, todo o recrutamento e o

^  crescimento (ganho de biomassa) são contrabalançados pela mortalidade
3^  natural (perda de biomassa). Esse é um estoque virgem e, portanto, encontra-
0  se em sua maior biomassa que o ecossistema comporta, a biomassa virgem ou

3  máxima, Boo, que corresponde a sua capacidade suporte no ambiente, K. Com

^  a pesca, o equilíbrio pende em direção à remoção e, ocasionalmente, o
3^  estoque pode ser reduzido até sua extinção comercial. No entanto, mais
^  freqüentemente, um novo equilíbrio é estabelecido porque a diminuição da

3  abundância do estoque resulta (1) numa taxa maior de recrutamento, ou (2)

3  numa taxa maior de crescimento ou (3) em redução da mortalidade natural.

^  Portanto, com a pesca ocorre um aumento da produção do estoque, criando-se
^  uma produção excedente (quantidade de biomassa produzida, além daquela
3  necessária para a reposição), que pode ser explorada (Ricker 1975, Pítcher e

3  Hart 1982, Hilborn e Walters 1992). Esse processo foi elegantemente

^  sintetizado nas palavras de Baranov em 1927: "a pesca, diminuindo a
população de peixes, cria, ela mesma, a produção através da qual se mantém",

^  compilado por Ricker (1975).

3  O aumento das capturas durante o desenvolvimento das pescarias

geralmente é acompanhado pelo decréscimo de índices de captura por unidade

de esforço, CPUE (Hilborn e Walters 1992). Em termos práticos, considerando-

se que a biomassa do estoque é um recurso limitado, compartilhado pelos

pescadores atuantes, espera-se que quanto maior o número de pescadores

menor seja a quantidade capturada por pescador, isto é, espera-se que a

captura por unidade de esforço diminua com o aumento do esforço de pesca, f

(Sparre et ai 1989). As variações da CPUE e de outros índices de Impacto da

pesca, podem ser utilizadas para medir as taxas de produção excedente

(Hilborn e Walters 1992). Os métodos que relacionam a captura diretamente à

abundância do estoque ou ao esforço pesqueiro, baseiam-se no postulado de

que um estoque pesqueiro produz o maior excedente, que pode ser explorado

pela pesca, quando se encontra em um nível intermediário de abundância, e

não em sua abundância máxima (Ricker 1975). Evidências puramente

empíricas sugerem que a produção máxima sustentável (Ymsy), eqüivale a

cerca de 8% da produção total de biomassa virgem (Pitcher e Hart 1982).
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3
Ricker (1975) enumera as razões para a diminuição da produção excedente

3  nos níveis mais altos de densidade:

^  1. Próximo da densidade máxima, a eficiência da reprodução diminui e,
3^  freqüentemente, o número de recrutas é menor do que nas densidades
^  mais baixas. Reduzindo-se o estoque aumenta-se o recrutamento.

3  2. Quando o suprimento alimentar é limitado, os alimentos são convertidos

^  com menor eficiência em carne de peixe nos grandes estoques, do que
9^  nos pequenos. Em média, cada peixe em um estoque grande consegue
^  menos alimento individualmente. Assim, uma fração maior de alimento é

3  utilizada para a manutenção e uma fração menor para o crescimento.

3  3. Um estoque não explorado tende a conter indivíduos mais velhos do que

^  um estoque explorado. Isto reduz a produção, pois: (a) peixes maiores
^  tendem a ingerir presas maiores, portanto, um nível tráfico extra é
3  inserido na cadeia alimentar, perdendo-se, consequentemente,

3  eficiência na utilização da produção do alimento básico, (b) peixes mais

3  velhos convertem menor fração de alimento em crescimento corporal
^  (pois eles Já estão mais próximos de seu comprimento máximo), em
(% parte porque desviam anualmente muito de seu metabolismo para a

3  maturação das gônadas.

O processo de regeneração ou produção de biomassa de um estoque,

'H) na ausência de pesca, pode ser representado pela função G(B), isto é, a taxa

3  de variação da biomassa em função do tempo (Pitcher e Hart 1982):

dB/dt = G(B) (1.0)

Os modelos de produção excedente variam na escolha da função G(B),

que representa essa taxa de crescimento do estoque em biomassa. O modelo

de Schaefer (1954), também denominado Graham-Schaefer, baseia-se no

^  clássico modelo de crescimento logístico de Verhulst, uma curva em formato de

''S", e estabelece uma relação linear decrescente entre a CPUE e o esforço de

pesca, f, ou à mortalidade por pesca, F. Esse nKxielo tem sido criticado por sua

falta de flexibilidade, em que a produção máxima sustentável, Ymsy. ocorre
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9
quando a biomassa do estoque foi reduzida à metade de sua biomassa virgem,

9  Boo.
%

O modelo de Fox (1970), também denominado Gulland-Fox ou

^  Gompertz-Fox, adota a curva de Gompertz, mais realista para crescimento em
0  peso e estabelece uma relação exponencial négativa entre CPUE e f, que é

9  linearizada aplicando-se logaritmo à CPUE. Esse modelo está sujeito à mesma

^  crítica do anterior, pois a produção máxima sustentável ocorre quando a
^  biomassa do estoque foi reduzida a aproximadamente 37% da biomassa

virgem, isto é igual a Boo /e = Boo r /q , onde e = base do logaritmo neperiano; r

9  = taxa instantânea de crescimento do estoque; q = capturabilidade. Pella e

^  Tomiinson (1969) desenvolveram um modelo geral adicionando um parâmetro,

^  m, que permite deslocar o nível da biomassa Bm, que corresponde à produção
0  máxima sustentável, para a esquerda ou para a direita. Quando m = 2 o

9  modelo de Pella e Tomiinson se reduz ao de Schaefer e quando m = 1 se

^  reduz ao modelo de Fox (Pitcher e Hart 1982, Quinn e Deriso 1999). Esse
9^  modelo se ajusta bem aos dados observados; entretanto, ressalva Ricker

(1975), se não forem estabelecidos limites para os valores de m, as estimativas

^  dos demais parâmetros (r, Boo e q) serão, em geral, pouco razoáveis, o que o

torna de pouca utilidade prática até o presente. O modelo de Pella e Tomiinson

passou a ser utilizado extensivamente a partir da popularização do programa

GENPROD da FAO, que facilitou a estimativa dos parâmetros (Hilborn e

%  Walters 1992), mas ajustando-o, freqüentemente, para conjuntos inapropriados

^  de dados (Pitcher e Hart 1982).

Os modelos de Schaefer e Fox assumem que a CPUE diminui com o

aumento do esforço de pesca. O primeiro implica que sob um esforço muito

elevado a relação se iguala a zero, enquanto no segundo, sob um esforço de

pesca muito elevado, essa relação diminui mas nunca se iguala a zero.

Portanto, as curvas geradas por esses dois modelos são próximas inicialmente

(f pequeno) e a escolha torna-se importante somente quando são observados

valores relativamente elevados de f (Sparre et ai 1989). Segundo esses

Autores, não é possível apontar um desses modelos como superior ao outro,

podendo-se optar por aquele que parece mais razoável ao caso estudado, ou

aquele que apresentar o melhor ajuste aos dados. Afirmam ainda que é

168



m

"3

^  possível considerá-los Inteiramente empíricos; se, por exemplo, as

9  observações de CPUE versus f se ajustarem melhor ao modelo de Fox, este

deve ser aplicado sem se preocupar com as possíveis explicações biológicas.

^  Opondo-se a essa visão, Pitcher e Hart (1982) consideram crucial compreender
que as previsões de Ymsy e fMsv. a partir desses modelos, dependem

9  inteiramente da forma da função G(B). Portanto, continuam, é muito importante

^  escolher aquele que melhor representa o crescimento do estoque, mas
®  reconhecem que muitas vezes isto é difícil de ser feito, especialmente quando

se utiliza o modelo de Pella e Tomiinson.

(§ Somando-se a essas críticas, Shepherd (1988), questiona as condições

^  em que são utilizados esses modelos. Argumenta que a simples regressão

^  entre a CPUE e o esforço de pesca é estatística e conceitualmente dúbio,
^  porque ajusta aos dados um modelo que é válido somente nas condições em

que foi aplicado, que são invariavelmente transitórias (portanto, um

experimento sem repetição) e a regressão está sujeita à correlação espúria.

^  A seguir, são desenvolvidos matematicamente os modelos de Schaefer
(Equações 1.1 a 1.14) e Fox (Equações 1.15 a 1.21), baseando-se em Pitcher

e Hart (1982) e, principalmente, em Ricker (1975).

Modelo de Schaefer

^  O modelo de Schaefer foi desenvolvido como modelo de pesca por

diversos autores, tais como Graham (1935), Schaefer (1954), Ricker (1975)

entre outros, segundo Quinn e Deriso (1999). Schaefer deu uma brilhante

contribuição apresentando um artifício matemático que permitiu ajustar o

modelo diretamente aos dados reais, que são obtidos de maneira fácil e

rotineira da pesca (Pitcher e Hart 1982).

Graham (1935) apud Ricker (1975) postulou que, "sob condições de

equilíbrio, a taxa instantânea de produção excedente de um estoque, a soma

de recrutamento e crescimento menos a mortalidade, é diretamente

proporcional à sua biomassa, B (multiplicado pela taxa intrínseca de

crescimento da biomassa, r (Pitcher e Hart 1982)) e também à diferença entre
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3  essa biomassa real e a biomassa máxima, Boo, que o ambiente pode suportar",

3  introduzindo um modelo numérico simples e consistente para representar G(B):
3

3
dB/dt = r B (Boo - B)/Boo, onde (1.1)

■'1^

®  G(B) = r B (Boo - B) /Boo,
^  B = biomassa do estoque,
3  Boo = biomassa máxima que o estoque pode atingir na condição de equilíbrio

t = tempo, convencionalmente em anos,
^  r = taxa instantânea de crescimento de um estoque; Ricker (1975) utiliza k,^  Hutchinson (1981) e Quinn e Deriso (1999) utilizam r, e Pitcher e Hart (1982)
3  atribuem k para o crescimento em biomassa e r para o crescimento em
3  número.
3
3  A relação entre a taxa de variação da biomassa de um estoque
^  (produção excedente) e sua biomassa, B, (Equação 1.1) tem a forma de uma

parábola, voltada para baixo, com um ponto de máximo.

3
<%

3  Integrando-se a taxa de produção excedente do estoque proposta por Graham (1.1),
^  obtém-se o modelo de crescimento logístico do estoque, que é a base de todo esse

desenvolvimento:

B| = Boo / [ 1+ exp (-r (t - to))], onde

3  Bt = biomassa do estoque no instante t,
t = tempo, convencionalmente em anos,
to = tempo inicial, convencionalmente em anos.

Se um estoque encontra-se em equilíbrio e cessa o esforço de pesca, sua biomassa
^  aumenta pela taxa estabelecida em (1.1), que corresponde a um crescimento da biomassa total

do estoque em relação ao tempo segundo a equação acima, descrevendo uma curva de
3  crescimento em forma de "8", a curva logística de Verhulst.

Quando a captura eqüivale exatamente à produção excedente do
estoque, assume-se que a pesca está em equilíbrio, obtendo-se a produção de
equilíbrio, dB /dt =Ye:

Ye = Fe Be = r Be (Boo - Be) /Boo. (1.2)
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d  YE = rBE-(r/Boo) Be^ onde (1.3)
d

Ye = produção do estoque em equilíbrio,
®  Be = biomassa do estoque em equilíbrio,
9  Fe = taxa instantânea de mortalidade por pesca, que mantém o estoque em
(f equilíbrio com biomassa Be.

Observa-se que a relação entre produção excedente, Ye, e biomassa,

^  Be, (1.3) é uma equação quadrática com sinal negativo no segundo termo, cujo

^  gráfico é representado por uma parábola emborcada para baixo com um ponto
^  de máximo. Derivando-se (1.3) e igualando-se a zero obtém-se esse máximo,
(§ que corresponde a uma certa biomassa, Be, da qual pode-se extrair a maior

(9 produção de Ye, denominadas, respectivamente, de biomassa ótima do

^  estoque, Bmsy e produção máxima sustentável, Ymsy-
Como a parábola é simétrica, Bmsy corresponde à metade da biomassa

(9

máxima, Boo, que o estoque pode atingir na condição de equilíbrio:

^9

9

(9 Bmsy = biomassa ótima do estoque.

Bmsy = Boo /2, onde (1.4)

9

Substituindo-se (1.4) em (1.3) obtém-se a produção máxima sustentável:

9

Ymsy = r Boo /4, onde (1.5)

Ymsy = produção máxima sustentável.

Então, em termos práticos, segundo esse modelo, quando um estoque

pesqueiro foi reduzido à metade de sua biomassa máxima, ele apresenta a

maior taxa anual de reposição ou crescimento liquido, que vem a ser a

produção excedente disponível para a pesca (1.4). Ao mesmo tempo, a

quantidade máxima que pode ser capturada a partir de um estoque, é

diretamente proporcional ao tamanho máximo que esse estoque pode alcançar,

Boo e à sua taxa instantânea de crescimento, r, (1.5).
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9  É possível ainda relacionar a taxa instantânea de crescimento, r, à taxa

9  de mortalidade por pesca, Fmsy, e ao esforço ótimo de pesca, ímsy, na produção

®  máxima sustentável. Substituindo-se Ymsy pelo produto Fmsy Bmsy (análogos a
9^  Ye = Fe Be de (1.2)) em (1.5) e dividindo-se ambos os lados por (1.4), obtendo-

®  se:

9

9
(§ Fmsy = taxa instantânea de mortalidade por pesca na produção máxima

9

m

9

9

9  q = capturabilidade,
9  f = esforço de pesca,

9

9  e substituindo-se Fmsy de (1.6) em (1.7), obtém-se o esforço ótimo de

9  pesca:
9

9
fMSY=r/2q, onde (1.8)

9

^  fMSY = esforço ótimo de captura.

FMSY=r/2, onde (1.6)

sustentável.

Desde que F = qf, onde (1.7)

9

9

9

Rearranjando-se os termos de (1.2) demonstra-se que, sob as condições

^  de equilíbrio, existe uma relação quadrática entre a produção excedente, Ye e a

^  taxa de mortalidade por pesca, Fe e o esforço de pesca, fE:

YE = BooFE-(Boo/r)FE^ (1.9)

Como Fe = q • fE , pode-se substituir Fe por q • fE em (1.9):

Ye= q BoofE-q (Bcx)/r)fE^ onde (1.10)

f E = esforço de pesca na condição de equilíbrio.
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Ye= aÍE-bÍE^ onde (1.11)

9

9

9

9  Substituindo-se q Boo por a, e q (Boo /r) por b:

9

9

9

9
(9 a e b = coeficientes.

9

^  Dividindo-se (1.11) por U obténi-se a equação da reta:
9
^  YE/fE = a-bfE. (1.12)

9

^  Observa-se que (1.11) é uma equação quadrática com sinal negativo no
9
^  segundo termo, portanto, uma parábola emborcada para baixo com um ponto
^  de máximo. Derivando-se (1.11) e igualando-se a zero obtém-se esse ponto de

9  máximo, que corresponde ao esforço ótimo de pesca ou máximo sustentável,

fMSY, empreendido para extrair a produção máxima sustentável, Ymsy:

fMSY= fE = a/2b. (1.13)

Substituindo-se fMSY por a /2b em (1.11) estima-se a produção máxima

sustentável, Ymsy:

YMSY=a^/4b. (1.14)

Portanto, a produção máxima sustentável Ymsy, e o esforço ótimo fMSY,

podem ser estimados diretamente a partir dos estimadores a e ò da relação de

equilíbrio entre produção e esforço, sem que se conheça a capturabilidade, q, e

a biomassa do estoque, B. (Ricker, 1975).

Modelo de Fox

Gulland (1961) apud (Ricker 1975) postulou que a abundância de uma

determinada classe-anual explorada, em qualquer instante, Nt, depende,
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9
^  parcialmente, dos níveis de esforço pesqueiro que prevaleceram durante os

9  anos em que essa classe esteve sujeita à pesca, (e Portanto, deve haver

^  alguma relação entre a abundância do estoque e o esforço de pesca já
9^  empreendido, sobretudo se o recrutamento e a mortalidade mantiveram-se

razoavelmente constantes. Essa afirmativa de Gulland (1961) foi considerada

9  nas Equações (1.15) e (1.16). Na primeira, o número de indivíduos de uma

9  determinada coorte ou classe anual (Nt) depende de seu tamanho inicial (No),
9^  de sua taxa de mortalidade total (Z) e do tempo transcorrido, em uma relação
^  exponencial negativa:

9

9  Nt = Noe onde (115)
9

9
^  Nt = tamanho de uma classe-anual no instante t,

No = tamanho inicial da classe-anual,
9  z = taxa de mortalidade total,
9  t = tempo em anos.
9

9  Substituindo-se Z = M + F em (1.15):
9

Nt = Noe = Noe""^^e onde (1.16)

M = Taxa de mortalidade natural,
F = Taxa de mortalidade por pesca,
e - M t _ efeito da mortalidade natural,

e  = efeito da mortalidade por pesca.

Ricker (1975) prossegue: considerando-se os processos biológicos

envolvidos, espera-se que a relação entre a captura explorada em número de

indivíduos por unidade de esforço médio, C /fm e o esforço médio de pesca, fm,

dos últimos anos, seja negativa e de concavidade voltada para cima. Qualquer

aumento do esforço médio sobre essa classe implica um aumento proporcional

da taxa de mortalidade média por pesca, fm e, portanto, um aumento

proporcional da mortalidade média total, Zm. Se a mortalidade natural, M, for

muito alta, o efeito de Fm é menos evidente. Relacionando-se a captura em

peso (Y) ao invés de número (C), versus o esforço médio, observa-se que, à

medida que o esforço de pesca aumenta, diminui o tamanho médio dos peixes
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9

9  capturados, o que torna a curvatura da linha Y /fm contra fm mais acentuada do

^  que C /fm versus fm-
^  Baseando-se nesses princípios, Garrod (1969) sugeriu o ajuste de uma

equação exponencial negativa ao método de Gulland, enquanto Fox (1970)

9  detalhou os procedimentos, substituindo Y /f da Equação (1.12) pelo seu

logaritmo, In (Y /f), obtendo-se (1.17), adotando ainda:

^  Ue = Ye /íe, captura por unidade de esforço no equilíbrio.
^  Uoo = Ue, quando a população encontra-se no tamanho máximo de
^  equilíbrio.

ln(YE/fE) = lnUE = a-bfE (1.17)
%

Ajustando-se a equação da reta (1.17) aos dados observados estima-se

9  os coeficientes aeb. Quando o esforço tende para zero o intercepto a tende

^  para Uoo, portanto a = In Uoo e Uoo = e ̂  Tomando-se o antilogaritimo de (1.17)

'  e substituindo-se a, obtém-se (1.18):

9

9  UE = e<^-^V=e'"""-e-''^E.

9

9

9

9  YE = fEUooe"''^E (1.18)

Ue =YE/fE = Uooe-''^E,

9

9

9
Veja que (1.18) tem o mesmo formato das Equações (1.15) e (1.16).

Derivando-se (1.18) em relação a fE encontra-se (1.19):

Y'e = Uoo (1 • e"^ E + fe • e-^^^E * (-b • 1))

Ye = Uoo (e"''^E - b • fE • o-^^e)

Y'E = (Uooe-^'E) (1- b fE) (1.19)

Igualando-se (1.19) a zero encontra-se o ponto de máximo da função,

que corresponde à captura máxima sustentável. A solução é obtida quando um
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^  observação de uma determinada classe, é igual à média dessa classe mais os

9  resíduos; e no modelo de covariância, efetua-se a medida de uma ou mais

^  variáveis junto a cada observação, que devem ser linearmente relacionadas
^  com y, podendo-se então obter um melhor ajuste de Y do que no modelo

original de análise de variância, com resíduos geralmente menores.

O modelo geral de análise de covariância utilizado neste estudo pode

^  ser descrito como:

®  Yij = p + pi (Xiij - Xim) + P2 (X2ij - X2m) + Ps (Xsij - Xam) +ocij + (ay * X ly) + ey ,

I  (1-23)
(% onde

%  Yy = variável dependente, captura total por mês em kg;

^  p = média geral de captura;
^  Pi, P2e Pa = efeito linear das covariáveis;
^  Xi = esforço de pesca mensal em pescador-dia (f);

^  X2= temperatura média mensal em ®C (Tm);

^  Xaa = nível hidrométrico médio mensal do rio em metros (NHm);
^  Xab = área inundada mensal (Alm), em km^;
^  Xim, X2m e Xsm = média de cada uma das covariáveis;

^  ocy = efeito do i-ésimo nível do j-ésimo fator:

-  Fatori: período hidrológico PHNHm, em 4 níveis (seca = 1, enchente = 2,

cheia = 3 e vazante = 4);

-  Fator2: período hidrológico PHAIm, em 4 níveis (seca = 1, enchente = 2,

^  cheia = 3 e vazante = 4);

-  Fatora: mês (Mes), em 9 níveis (fevereiro = 2 a outubro = 10);

(ay * X ly) = interação entre o efeito do i-ésimo nível do j-ésimo fator e o efeito da

l-ésima covariável.

Foram realizadas diversas combinações relacionando-se as variáveis

explicativas e suas interações, formulando-se vários modelos completos.

Nesse procedinrtento, foram consideradas apenas as opções que fizessem

sentido ecológico, como alerta Welcomme (2001), evitando-se também reunir

variáveis qualitativamente equivalentes. Assim, nesses modelos utilizou-se as

covariáveis esforço de pesca e temperatura média mensal, mas de cada vez
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YMSY = e^ e ^/b,

(»
^  dos fatores for igual a zero. Como o fator (Uoo e não pode ser zero (1.18),

^  efetua-se (1- b fe) = O, encontrando-se o esforço máximo sustentável fMsv:

J  fMSY=1/b. (1.20)

^  Os termos f=1/beUoo = e® podem ser substituídos em (1.18),

obtendo-se a captura máxima sustentável, Ymsy

9

Ymsy= (1 /b) • Uoo •6-''*^'^= (Uoo/b) • e"^ = (Uoo . e"^) /b ,
%

^  YMSY = e^-Vb.(1.20)

^  Embora não seja essencial conhecer o tamanho de um estoque e a taxa

^  de mortalidade por pesca (F), esses parâmetros podem ser estimados através

da capturabilidade (q), cujas melhores estimativas são obtidas por meio de

^  informações independentes como marcação e captura (Ricker 1975).

^  Limitações dos modelos de produção excedente

^  Como foi mencionado anteriormente, as relações entre captura e

^  esforço, e entre CPUE e esforço, são a base para a aplicação dos modelos de

produção excedente, correspondem a uma das maiores vantagens desses

modelos, pois são o tipo de informação obtida com facilidade na maioria das

pescarias (Pitcher e Hart 1982). Entretanto, vários Autores discutem acerca de

^  algumas limitações importantes no emprego desses modelos. A primeira

limitação é que somente é possível determinar a produção máxima de um

estoque, Ymsy, (o topo da curva) ultrapassando-a, isto é, sobrexplorando-se o

estoque, e quanto mais imprecisos forem os dados, mais além do topo é

necessário ir antes de se ter certeza que ele realmente foi atingido (Pitcher e

Hart 1982, Sparre et ai 1989, Hliborn e Walters 1992). A segunda limitação

apontada por Hilborn e Walters (1992), que vem a ser uma questão de
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9

9  administração da pesca propriamente dita, é a dificuldade em se reduzir o
9  esforço de pesca ao nível ótimo estimado. Isto envolve espinhosas questões

^  políticas e sociais, como a diminuição do número de pescadores ou a redução
^  da captura individual de todos. Como a CPUE diminui com o aumento do
(P esforço de pesca, ao se atingir a Ymsy o retorno dos pescadores profissionais,

9  por dia de pesca, já é muito menor do que o retorno anteriormente obtido no

^  início das pescarias. Os Autores argumentam então que, diminuir o esforço de
9^  pesca em 20 ou 30% para o nível de fwsY, nesse momento em que os

pescadores encontram-se numa difícil situação financeira, é a "receita de um

9  desastre". Portanto, continuam, como não é possível prever o valor de Ymsy

^  nos estágios anteriores, é preciso concentrar os esforços de avaliação de
estoques durante a fase de desenvolvimento da pesca, procurando (1)

(^ assegurar a detecção do topo tão rápido quanto possível e (2) criar

9  mecanismos dentro da pesca que possibilitem a redução do esforço quando

necessário. Entre esses mecanismos enumeram táticas biológicas como

^  estabelecer áreas de refúgio onde não se pesca durante a fase de
9
^  desenvolvimento, assim como táticas econômicas impondo-se taxas e
%  impostos que possam ser reduzidas posteriormente, compensando-se as

9  capturas menores. Outra limitação inerente aos modelos de produção

^  excedente é que eles normalmente requerem a coleção de alguns anos de
^  dados para que as tendências da pesca se revelem, e eventualmente as
%  flutuações da política de pesca podem interromper os projetos antes de se

9  obter um conjunto adequado de dados, como já ocorreu em Mato Grosso do

^  Sul durante os trabalhos de Silva (1986).
^  Pitcher e Hart (1982) ponderam que, ao mesmo tempo em que a
^  simplicidade é uma das qualidades dos modelos de produção excedente, essa

^  é também sua maior desvantagem, pois eles ignoram os processos biológicos

9  de crescimento, recrutamento e mortalidade que geram a biomassa, expressa

^  pela função de produção G(B), que relaciona o crescimento do estoque ao seu
^  tamanho (Equação 1.1). Consideram que esses processos podem ser

^  drasticamente alterados em função da estrutura etária das populações, a qual

9  também não é considerada nos modelos de produção excedente. Os Autores

^  exemplificam: partindo-se da condição de um estoque virgem para um estoque
em exploração, esses modelos tendem a dar respostas muito otimistas, pois
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^  após um grande aumento do esforço de pesca a estrutura etária da população

9  é muito alterada, e a contribuição dos peixes maiores para o recrutamento

^  poderia ser gravemente reduzida, mas isso não é considerado nesses
^  modelos.

Roughgarden (1998) considera que a maiòr contribuição de um cientista

pesqueiro é a definição da função de produção para a pesca (Equação 1.1). O

Autor descreve que os economistas utilizam essa curva para determinar o

tamanho ótimo do estoque (target size) e sua taxa de exploração.

Tradicionalmente, a teoria econômica recomenda que o tamanho ótimo do

estoque deve estar à esquerda do pico dessa curva, para se auferir o maior

lucro da atividade. No entanto, alerta o Autor, quando o estoque se encontra à

esquerda desse pico apresenta equilíbrio instável quando é submetido a uma

captura constante. Note-se que uma posição à esquerda do pico da função de

produção corresponde a uma posição à direita da curva de captura versus

esforço, ou seja, a um nível de exploração maior que a captura máxima

sustentável. Shepherd (1988) acrescenta que, se a captura permanece

sistematicamente além do valor de Ymsy. pode-se prever com razoável certeza

que ela não será sustentável. Baseando-se na função de produção,

Roughgarden (1998) realizou um estudo de simulação variando a taxa

intrínseca de crescimento do estoque, r, e a biomassa máxima, Boo (ou K =

capacidade suporte do ambiente), emulando os efeitos das alterações

ambientais como, por exemplo, anos mais cheios ou mais secos, sobre esses

parâmetros. Obteve resultados muito interessantes, que considerou

provocativos em relação às recomendações usuais: observou que à medida

que as variações ambientais aumentam (e induzem maior alteração dos

parâmetros r e K), também aumenta o tamanho ótimo que o estoque deve ter,

para se obter o melhor retorno econômico, aproximando-se do tamanho igual a

(3/4) Boo. O Autor observou ainda que, quanto maior forem as variações

ambientais, maior deve ser mantido o tamanho do estoque para evitar o seu

colapso nos próximos 50 anos de pesca. Concluindo, Roughgarden (1998)

sugere que é inevitável o colapso da pesca se o estoque for mantido à

esquerda do pico da curva da função de produção, como recomenda a teoria

econômica tradicional. Ao invés disso, propõe como objetivo do manejo manter

o tamanho do estoque à direita desse pico, onde apresenta equilíbrio estável,
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9  mesmo sob uma política de captura constante; especificamente, ele recomenda

^  um tamanho igual a % do tamanho máximo do estoque.
9^  Welcomme (1999) argumenta que os modelos derivados da pesca

marinha para o manejo de pescarias monoespecíficas, que utilizam um único

(9 aparelho de captura, dificilmente se aplicam para a maioria das pescarias de

9  águas interiores, e podem ser inadequados para prever as alterações no nível

^  das comunidades. Segundo Merona e Bittencourt (1988) o conceito de
^  produção máxima sustentável (Ymsy) é teoricamente válido para as condições
(9 oceânicas, onde os estoques são pouco afetados pelas flutuações do

9  ambiente, situação que raramente ocorre nos rios, ao mesmo tempo que a

grande diversidade das pescarias interiores pode mascarar as variações na

abundância dos estoques. Welcomme (1999, 2001) acrescenta que as

pescarias de águas interiores, em geral são multiespecíficas e complexas

9  quanto às estratégias de pesca e ao uso de aparelhos, assim como em seus

^  contextos sociais e econômicos. De acordo com esse Autor, algumas tentativas
m^  de se aplicar os modelos de produção excedente para o manejo de pescarias
^  monoespecíficas de espécies economicamente importantes de água doce

9  falharam, principalmente, pela dificuldade em se implementar as

9  recomendações desses estudos.

9

9

9

Os primeiros estudos baseados em modelos de produção excedente no

Pantanal

Silva (1986) realizou os primeiros estudos de avaliação do nível de

exploração dos estoques pesqueiros no Pantanal entre 1979 e 1983, utilizando

modelos de produção excedente. O Autor baseou-se no princípio de que, nas

pescarias tropicais multi-específicas, muitas vezes é difícil ou impossível o

manejo espécie-específico, tornando-se mais apropriado considerar toda a

captura em conjunto como uma única biomassa, como sugerem Hilborn e

Walters (1992). Silva (1986) descreve que, em 1979, foi estabelecida uma cota

anual total de 1.560 toneladas para a captura dos pescadores profissionais em

todo o Pantanal de Mato Grosso do Sul, com base em dados anteriores de

produção de pescado e no número de pescadores profissionais. Como já foi
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9  mencionado anteriormente, nessa época os pescadores profissionais

9  utilizavam "rede de lance" (nome local para rede de deriva) e tarrafa, e não era
m^  contabilizada a captura dos pescadores esportivos, estimada pelo Autor entre
^  680 e 800 toneladas /ano entre 1979 e 1981, numa média de 40 kg /pescador

/viagem. A cota anual de captura foi repartida entre as seis regiões produtoras

9  (sub-bacias), em função de suas características quanto a: número de

^  pescadores, produtividade em kg /pescador /hora, produção de gelo, número

^  de veículos e sua capacidade de carga para transportar o pescado, e índice de
captura para as principais espécies. Em função da diferença entre o que foi

concedido (1.5601) e o que foi capturado em 1979 (10071), foi projetado um

aumento de 400 toneladas /ano na cota anual concedida para os próximos 10

anos. Assim, desde que fossem mantidos os tamanhos mínimos de captura e

não houvesse fatores excepcionais que afetassem a pesca. Silva (1986)

pretendia estimar a captura máxima sustentável para toda a produção, a partir

do momento em que ela se estabilizasse ou diminuísse em dois anos

consecutivos, sem formalizar, contudo, uma medida de esforço e assumindo,

implicitamente, o seu aumento anual. Outro aspecto também implícito no

trabalho de Silva (1986) é que o manejo da pesca visava sobretudo obter a

produção máxima sustentável das espécies nobres da região, como fica claro

pela relação das espécies capturadas na época, apresentada a seguir.

Na Tabela 2.1 encontram-se informações sobre a captura anual total por

espécie (toneladas) realizada no Pantanal de Mato Grosso do Sul, cujos dados

de 1979 a 1983 foram compilados por Silva (1986) e os de 1984 por E. K. de

Resende (não publicado). Observa-se que o pico da produção total ocorreu nos

anos de 1982 (2.0581) e 1983 (2.1361), esboçando ligeira queda em 1984

(1.9391). Entretanto, Silva (1986) foi cauteloso e não concluiu que a captura

máxima sustentável total para a pesca foi atingida naquela ocasião. O Autor

interpretou que a cota concedida foi aquém do que o sistema poderia produzir

e que a produção real seria maior do que aquela efetivamente medida,

sugerindo que houve uma "produção clandestina" da ordem de 400 toneladas

em 1983 e de 1200 em 1984.

Refletindo sobre os estudos de Silva (1986), certamente a captura

máxima sustentável total não foi alcançada em 1982/83, visto que: (a) a pesca

estava concentrada quase que exclusivamente sobre as espécies maiores e
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9  mais nobres do sistema, em especial sobre os surubins Pseudoplatystoma

^  spp.; (b) mesmo entre as espécies nobres, a captura do pacu Piaractus
mesopotamicus (entre 102 e 291 toneladas), por exemplo, ainda estava abaixo

de sua captura máxima sustentável em relação às estimativas obtidas no

9  presente estudo (entre 405 e 562 toneladas); (c) a captura de "outras espécies"

^  naquele período, variou de 19 a 68 toneladas, com certeza muito menor do que
9^  o sistema poderia produzir, uma vez que a captura atual de todas as espécies
^  que poderiam ser incluídas naquela mesma definição de "outras espécies"

#  variou de 273 a 586 toneladas, no período de 1994 a 1999.

Tabela 2.1 Captura anual total por espécie (toneladas) realizada no Pantanal
de Mato Grosso do Sul, no período de 1979 a 1984. Os dados de 1979 a 1983
foram compilados por Silva (1986) e os dados de 1984 por E. K. de Resende
(não publicados).

Espécie
1979

%

1980

%

1981

%

1982

%

1983

%

1984

%
Pintado* 413 725 844 1.349 1.290 1.267

(41,1) (46.9) (49,3) (65.6) (60.4) (65.3)
Curimba 306 335 430 441 482 206

(30.4) (21.6) (25.1) (21.4) (22.6) (10.6)
Pacu 102 218 208 113 184 291

(10,1) (14.1) (12.2) (5,5) (8.6) (15.0)
Dourado 107 166 194 97 123 70

(10.6) (10.7) (11.4) (4.7) (5.8) (3.6)
Jaú 26 35 13 45 37 51

(2.6) (2.3) (0.8) (2.2) (1.8) (2.6)
Outras 53 68 22 13 19 54
espécies (5.2) (4.4) (1,3) (0.6) (0.9) (2.8)
Total 1.007 1.547 1.711 2.058 2.136 1.939

* Compreende a captura de pintado e cachara juntos.

Como foi mencionado anteriormente, é importante observar que os

estudos de Silva (1986) foram realizados durante o mesmo ciclo de grandes

cheias em que este estudo foi realizado, o que permite bom termo de

comparação, visto que a ictiofauna esteve sujeita a condições similares quanto

à disponibilidade de água no ambiente. As informações desse Autor são uma

referência sobre o quanto os estoques já produziram anualmente, durante um

ciclo de grandes cheias do Pantanal. Entretanto, ao se comparar os dados

anteriores (Silva 1986) com os deste estudo, é preciso considerar ainda os

seguintes aspectos: (a) naquele período os pescadores profissionais utilizaram

181



redes e tarrafas e, portanto, as pescarias foram muito mais produtivas e com

maior capturabilidade do que as atuais, efetuadas somente por meio de anzol;

(b) em ambos os estudos foram contabilizados os dados da pesca profissional,

mas os dados da pesca esportiva só o foram nesta tese; (c) as informações

disponíveis em ambos os períodos representam os dados oficialmente

registrados, sabendo-se, no entanto, que parte da captura não foi avaliada

como a pesca de subsistência e clandestina; (b) as perdas de qualidade

ambiental decorrentes de atividades antrópicas na Bacia do Alto Paraguai, que

ocorreram no intervalo de 10 anos entre 1984 e 1994, provavelmente

reduziram a capacidade suporte do ambiente para vários estoques, e portanto,

diminuindo a produção excedente disponível para a pesca.

Um aspecto importante dos trabalhos de Silva (1986) a ser considerado

é a qualidade das relações que se estabeleceram entre a administração

estadual da pesca de Mato Grosso do Sul e os pescadores profissionais,

durante aquele período. O pesquisador contou com a colaboração e a

experiência dos pescadores profissionais no planejamento e na execução das

atividades. Ele obteve a cumplicidade dessa categoria no cumprimento das

cotas de captura que foram estabelecidas para as diferentes regiões, como,

pessoalmente, já tive oportunidade de ouvir de vários pescadores mais velhos,

que atuaram naquela época. Portanto, existe uma experiência anterior de

cumplicidade entre a administração pesqueira e os pescadores profissionais de

Mato Grosso do Sul que precisa ser resgatada. No entanto, isso só deverá

ocorrer se esses pescadores forem novamente incluídos no processo de

discussão e tomadas de decisão, tendo seus anseios verdadeiramente

contemplados no manejo da pesca no Estado.

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Coleta de dados

Os dados para este estudo foram coletados através do Sistema de

Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul - SOPESCA/MS, para a pesca

profissional e esportiva, no período de 1994 a 1999, como foi descrito no item
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Material e Métodos no Capítulo 1. O estudo foi realizado para as 13 espécies

de peixes contabilizadas pelo sistema, segundo o nome vulgar que recebem na

região e para as demais reunidas em conjunto como "outras espécies", listadas

anteriormente na Tabela 1.2.

Dentre as variáveis obtidas a partir das guias de controle de pescado

foram selecionadas as seguintes para este estudo: quantidade de pescado

capturado por espécie (em quilogramas), número de pescadores por pescaria,

número de dias de pesca e data. Do conjunto de guias preenchidas em cada

ano foram utilizadas somente aquelas que forneciam o número de pescadores

e o número de dias de pesca, utilizadas para compor o esforço de pesca.

4.2 Análise de dados

4.2.1 Captura e esforço de pesca

Atualmente o anzol é o único aparelho de captura permitido tanto para

os pescadores profissionais quanto para os pescadores esportivos em Mato

Grosso do Sul, os quais se diferenciam na quantidade de pescado permitida

para captura, por pescador. Não há cota de captura estabelecida pela

legislação de pesca para os pescadores profissionais, ao passo que, no

decorrer do período deste estudo, houve várias alterações nas cotas permitidas

para os pescadores esportivos que, efetivamente, resultaram em: 30 kg mais

um exemplar de qualquer tamanho, durante todo o ano de 1994 até julho de

1995 e 25 kg mais um exemplar de qualquer tamanho a partir de agosto de

1995 até dezembro de 1999.

Neste estudo a captura (Y) foi medida em quilogramas e o esforço de

pesca (f), definido como o produto entre o número de pescadores (NPES) e a

duração da pescaria em dias (NDP = data final menos data inicial da pescaria),

como recomenda Ricker (1975):

f = número de pescadores x número de dias de pesca = pescador-dia
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Os cálculos de Y e f foram realizados a partir das informações

registradas nas guias de controle de pescado da seguinte forma:

a) Foram selecionadas somente as guias em que há informações sobre o

número de pescadores e o número de dias de pesca, para o cálculo de f. As

guias onde falta pelo menos uma dessas variáveis não foram consideradas

e, portanto, o total de pescado efetivamente capturado é maior do que a

quantidade que foi relacionada ao esforço;

b) Multiplicou-se o número de pescadores pelo número de dias de pesca,

obtendo-se o esforço de pesca em pescador-dia por guia, isto é, por

pescaria;

c) Para se obter a captura e o esforço total anual por categoria somou-se,

separadamente, a quantidade de pescado capturado nas guias de cada ano

(i), obtendo-se a captura anual (Yi) e somou-se o esforço registrado nessas

guias obtendo-se o esforço anual (fj);

d) Somando-se a captura e o esforço total das duas categorias para cada ano

(i), obteve-se a captura e o esforço total da pesca em cada ano;

e) Procedimento análogo ao descrito no item (c) foi realizado para o cálculo da

captura e esforço de pesca mensal total por categoria;

f) Para se obter a captura e o esforço por espécie, por categoria, foram

selecionados somente as guias em que a espécie consta como capturada.

Somou-se a captura anual de cada espécie e o esforço registrado nas

guias, por categoria, obtendo-se para cada ano (i) sua captura Yi e o

esforço empreendido fi. É importante ressaltar que, se, por exemplo, numa

guia consta a captura de três espécies diferentes, o mesmo esforço

pesqueiro foi alocado de forma independente e relacionado com a captura

de cada uma das espécies;

g) Somando-se a captura e o esforço por espécie de cada categoria, obteve-

se a captura e o esforço total por espécie, para cada ano (í);

h) A captura por unidade de esforço média anual CPUE, foi calculada

dividindo-se o somatório de toda a captura pelo somatório de todo o esforço

pesqueiro, segundo Lima et ai (2000):

CPUE|=ZCj/Sfi, onde
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CPUEj = captura por unidade de esforço média do ano i (i = 1, 2, 5);
Ci = captura no ano i;
fi = esforço de pesca no ano i.

i) Procedimento análogo ao descrito no item (h) foi realizado para o cálculo da

captura por unidade de esforço médio mensal (CPUEmensal) por categoria.

Os cálculos de captura e esforço de pesca total, por categoria e por

espécie, assim como os cálculos de CPUE foram realizados para todo o

conjunto de dados, sem distinguir entre os diferentes rios da região, onde

ocorreu a pesca. Cada ano de estudo representa um único ponto na relação

entre captura e esforço, e entre CPUE e esforço. Portanto, foram obtidos um

total de 6 pontos, durante o período de 1994 a 1999. Da mesma forma, os

cálculos de CPUE mensal também foram realizados para todo o conjunto de

dados, totalizando 51 pontos para cada categoria de pesca, compreendendo o

período de abril a outubro de 1994, e o período de fevereiro a outubro para os

anos de 1995 a 1999.

Alocação do tempo de pesca

De acordo com Hilborn e Walters (1992), nas pescarias gasta-se grande

parte do tempo total disponível para a pesca em atividades como viagem até as

áreas de pesca, localização dos cardumes e manipulação do pescado, ao invés

de lançar as redes ou dispor os anzóis na água. O tempo avaliado em dias de

pesca é um dos componentes da medida de esforço adotada neste estudo.

Assim, é oportuno verificar que período de tempo está sendo contabilizado

nessa medida de esforço, em relação à alocação do tempo nas pescarias do

Pantanal. Na Equação abaixo encontram-se as principais etapas de tempo

gasto nas pescarias regionais:

Tempo total = tempo de viagem + tempo de deslocamento local

+ tempo de pesca + tempo de tratamento do pescado
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Tempo total: todo o período de duração de uma viagem de pesca, entre o
momento em que o barco sai e retorna ao porto;

Tempo de viagem: tempo de deslocamento (do porto, rancho ou hotel-
pesqueiro) até as áreas de pesca (ida e volta), utilizando-se normalmente
barcos com motor central para distâncias mais longas, que levam um grupo de
pescadores. Para distâncias mais curtas essa etapa pode ser realizada por
pescadores profissionais em barcos a remo ou motor de popa e por
pescadores esportivos em barcos com motor de popa;

Tempo de deslocamento local: tempo de deslocamento do acampamento
(pescadores profissionais) ou do barco-hotel, hotel ou rancho (pescadores
esportivos) até o local específico de pesca, em barcos pequenos a remo ou
motor de popa;

Tempo de pesca: corresponde ao período de pesca propriamente dito, durante
o qual os pescadores estão em atividade no local específico de pesca;

Tempo de tratamento do pescado: tempo gasto em eviscerar e armazenar os
peixes em caixas isotérmicas com gelo. Os pescadores profissionais realizam
essa etapa pessoalmente, podendo eviscerar os peixes na margem do rio,
junto ao local onde foi capturado, ou no acampamento onde se encontra a
caixa isotérmica. Em geral, os piloteiros realizam essas funções para os
pescadores esportivos.

Nas guias de controle de pescado encontram-se dois campos, onde o

guarda Ambiental anota a data de início e do final da pescaria. O número de

dias de pesca (NDP) é calculado efetuando-se a diferença entre essas duas

datas e quando as datas sâo iguais assume-se como 1 (um) dia. Essa

operação implica em descontar um dia do período total de pesca declarado,

que deve corresponder ao "tempo de viagem", procurando-se obter uma melhor

estimativa para o "número de dias de pesca" efetivos. Portanto, espera-se que

o numero de dias de pesca, enquanto componente do esforço, corresponda,

aproximadamente, ao tempo de deslocamento local + tempo de pesca + tempo

de tratamento do pescado, para o conjunto de pescadores de uma mesma

guia, isto é, de uma mesma pescaria. Assim, esse é o nível de precisão da

variável "número de dias de pesca" possível de se obter a partir das guias, da

forma como o SCPESCA/MS foi planejado. Entretanto, é possível estimar o

tempo médio gasto em cada uma dessas etapas por amostragem,

acompanhando-se pescarias das duas níK)dalidades.
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4.2.2 Ajuste do Modelo de Schaefer

Para o ajuste dos modelos de Schaefer e Fox, foram selecionadas as

espécies cuja captura total anual já se encontra em declínio em relação ao

esforço empreendido, conforme exigência do método (Sparre, Ursin e Venema,

1989; Hilborn e Walters, 1992, Pitcher e Hart, 1982).

Calculou-se para cada espécie /, a captura por unidade de esforço

OPUEi como o quociente entre a captura V/, em quilogramas, e o esforço

pesqueiro /}, em pescador-dia, empreendido em cada ano. Obteve-se a CPUEi

total e por modalidade de pesca. Efetuou-se uma regressão preditiva entre a

CPUEj e //, pelo método dos mínimos quadrados, conforme a Equação da reta

(1.12). Posteriormente, ajustou-se também uma regressão funcional aos dados

como será descrito posteriormente.

CPUE = Y/f=a-bf (1.12)

O esforço ótimo de pesca, fMsv e a captura máxima sustentável, Ymsy,

foram estimados respectivamente a partir das Equações (1.13) e (1.14),

utilizando-se os coeficientes a e ò de (1.12). Os resultados foram multiplicados

por (-1) para correção do sinal negativo de b,

fMSY=a/2b (1.13)

Ymsy = 3^ Mb (1.14)

4.2.3 Ajuste do Modelo de Fox

Calculou-se o logaritmo natural de CPUE, para cada espécie e efetuou-

se uma regressão preditiva entre o In CPUE e f, pelo método dos mínimos

quadrados, conforme a Equação da reta (1.17). Posteriormente, ajustou-se

também uma regressão funcional aos dados como será descrito

posteriormente.
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In (CPUE) = In (Y /f) = a - b f (1.17)

O esforço ótimo de pesca, ímsy e a captura máxima sustentável, Ymsy,

foram estimados respectivamente a partir das Equações (1.20) e (1.21),

utilizando-se os coeficientes a e ó de (1.17). Os resultados foram multiplicados

por (-1) para correção do sinal negativo de b.

fMSY=1/b (1.20)

Ymsy = (1 /b)exp(a-l) (1.21)

4.2.4 Regressão Funcional

Ricker (1973,1975) sugere uma correção para os coeficientes da

regressão predítiva entre captura e esforço de pesca, através do ajuste de

regressão funcional, também denominada regressão geométrica média (GMR).

O Autor justifica a adoção dessa correção argumentando que o esforço de

pesca é utilizado como variável independente, mas, geralmente, distancia-se

das seguintes recomendações;

a) As observações da abscissa não devem estar sujeitas à variação natural,

mas somente aos erros de amostragem;

b) Essas observações devem ser obtidas com precisão;

c) Sua variabilidade é comparativamente menor do que aquela das

observações da ordenada.

Regressão preditiva de y em x: y = a + b x, onde

b = inclinação da reta,
a = intercepto.

Regressão funcional de y em x: y = u + v x, onde (1.22)

V = inclinação da reta,
u = intercepto, estimados por:
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v = b/r

u = Xm-vXni, onde

r = coeficiente de correlação linear da regressão preditiva,
Ym = média dos valores observados da ordenada,
Xm = média dos valores observados da abscissa.

Intervalo de confiança para b e v: I.C. = v [ (B+1) , onde

B = F(1 -r2)/(N-2),
N = número de pares de observações,
F = estatística Fni. n2, onde o numerador n1 = 1 e o denominador n2 = N - 2
graus de liberdade.

4.2.5 Modelo Empírico de Captura

Foram ajustados modelos lineares gerais (MGL) de análise de

covariância (ANCOVA) para descrever as variações mensais da captura total

(Y) em função do esforço de pesca (f) e das seguintes variáveis ambientais;

temperatura média mensal (Tm), nível hidrométrico médio mensal do rio

Paraguai (NHm), área inundada mensal do Pantanal (Alm), período hidrológico

definido em função de NHm (PHNHm), período hidrológico definido em função

de AIM (PHAIm) e mês (Mes). Os modelos foram ajustados separadamente

para os dados da pesca profissional e esportiva, que apresentam

características distintas a priori, lembrando que há uma cota de captura

máxima permitida aos pescadores esportivos e não há limite de captura

estabelecido para os pescadores profissionais. Do mesmo modo, Wudneh

(1998) aplicou modelos empíricos separadamente para os dados de captura

dos pescadores tradicionais que utilizam canoa de junco e para os pescadores

que utilizam barcos motorizados, no lago Tana, Etiópia, África.

Os modelos de análise de covariância combinam características de

análise de variância e regressão. Snedecor e Cochran (1967) explicam que no

modelo de análise de variância o valor da variável resposta Vde uma

189



apenas uma das covariáveis nível hídrométrico médio mensal ou área inundada

mensal, optando-se também por um dos fatores NHm ou PHAIm ou Mês. Pet et

ai. (1995) adotaram procedimento semelhante relacionando a CPUE de TIlápIa

rendallí e "outras espécies", ao método de pesca e às variáveis ambientais por

meio de dois modelos empíricos, utilizando nó primeiro o fator nível da água e

no segundo o mês, no reservatório Tissawewa, no Sri Lanka.

Em seguida, efetuou-se o ajuste dos modelos completos aos dados, através

de um algoritmo com procedimento de stepwise, em busca dos melhores

modelos mínimos para cada modalidade de pesca.

Para os ajustes, é necessário validar os seguintes pressupostos inerentes

aos modelos de covariância, como sintetizou Petrere (1986a):

1. Os valores das covariáveis sâo medidos sem erro;

2. A regressão da variável dependente em função da covariável é linear e

independe dos fatores;

3. Os resíduos têm distribuição normal, independente, com média zero e

variâncias homogêneas;

4. As regressões dentro dos fatores têm inclinações homogêneas e

variâncias comuns.

Uma limitação relacionada ao primeiro pressuposto, é que os valores da

covariável esforço de pesca mensal foram obtidos a partir de dados reais de

captura da pesca profissional e esportiva, e não de um desenho experimental,

impossibilitando, portanto, obter-se medidas sem erro, como também observou

Alonso (1998). Petrere (1978 a) destaca que as qualidades das informações

obtidas nas pescarias experimentais não se reproduzem nas pescarias

comerciais, pois nas primeiras, o pesquisador dispõe de aparelhos

padronizados de dimensões bem determinadas, anota com exatidão o tempo

em que os aparelhos estão pescando, o número de lances, as condições do

tempo, etc. Entretanto, para os propósitos deste estudo, pode-se considerar

que os valores das demais covariáveis, temperatura média mensal, nível

hídrométrico médio mensal do rio e área mensal inundada foram obtidos sem

erro.

O segundo e o terceiro pressupostos foram checados através da análise

gráfica dos resíduos como sugerem Werkema e Aguiar (1996), bem como
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testando-se a normalidade de suas distribuições, como propõe Snedecor e

^  Cochran (1967), efetuando-se:

^  Teste de assimetria (skewness)

0  m3=E(X-Xm)^/n
a  m2=S(X-Xm)^/n

gi = V bi = ma / ( m2 V ma) , ondea

O

O

O

!■ \

'  1

X = resíduo
Xm = média dos resíduos
N = número de observações

Teste para curtose (kurtosis)

92 = b2 - 3 = (m4 /ma ) - 3
O  ba = Qa + 3 , onde

i M \4m4=E(X-Xm )^/n

A curva normal é simétrica (bi = 0) e mesocurtica, isto é, sua curtose ("grau
de achatamento") é igual a três (ba = 3). Quando bi > O indica assimetria da
curva à direita e bi < O assimetria à esquerda (Snedecor e Cochran 1967);
quando ba > 3 a curva é leptocúrtica, pois apresenta mais elementos no centro
do que nas laterais e nas caudas ("curva pontuda") e quando ba < 3 a curva é
platícúrtica, isto é, mais "achatada", com poucos elementos no centro (Sokal e

Rohlf 2000). Assim, os testes consistem em verificar se as estatísticas bi e ba

diferem significativamente de O e 3, respectivamente, comparando-se com os
valores tabelados em função do número de observações (n).

Não foi necessário validar o quarto pressuposto, optando-se por realizar a
análise em caráter exploratório ao descrever as variações mensais da captura
total em função do esforço de pesca e das variáveis ambientais, e assim
díspensando-se as comparações entre as médias ajustadas.

Werkema e Aguiar (1996) definem como outlieràe uma relação as

observações extremas ou discrepantes, que não são típicas do restante da

massa de dados. Os outiiers da variável dependente foram detectados através

dos resíduos studentizados, denotados por n, que seguem aproximadamente a
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distribuição t e, portanto, os valores maiores que 2 ou 3 podem ser

considerados discrepantes (Wílkinson 1990). Werkema e Aguiar (1996)

recomendam que, durante a construção de um modelo de regressão, é

importante examinar a existência de pontos que possam estar controlando

propriedades importantes desse modelo. Sugerem a utilização da distância de

Cook (Di), para detectar os pontos influentes e definem Dj como: a medida do

quadrado da distância entre a estimativa de um parâmetro p, baseada em

todas as n observações, e a estimativa pi baseada nas n-1 observações após

a remoção do / - ésimo ponto. Belsley et ai 1980 apud Ceregato (2001)

sugerem que as observações cuja distância Di (aqui denotados D*) supere a

quantidade 2 / n^'^, onde p = número de parâmetros estimados no modelo e

n = número total de observações, merecem atenção especial por parte do

pesquisador.

Em função do exposto, adotou-se como critério para definir os valores

outiiers neste estudo, as observações cujo resíduo studentizado r* > 3, e

quando 2 < r* < 3 e o valor da distância de Cook Dj > 2 p^'^ / n^'^, como foi

resumido na Tabela 2.2.

Tabela 2.2 Critérios adotados neste estudo para definir uma observação outiier
em função do valor dos resíduos studentizados e da distância de Cook, onde p
= número de parâmetros estimados no modelo e n = número total de
observações.

'  >

Distância de Cook Dj

>D
Dj = 2p^'2/ni/2

<D

Resíd

<2 :

uos studentizados r*

>  3 >3

outiier outiier

outlier

De acordo com Werkema e Aguiar (1996) o coeficiente é interpretado

como uma medida da explicação da variabílidade da variável resposta (y),

obtida pela utilização das variáveis explicativas (x^,... X/r) no modelo de

regressão. É sempre possível aumentar o valor de por melo da adição de

193



0  Observa-se que o número total de pescarias esportivas (70.628) foi

®  muito maior do que o de profissionais (4.244) e, enquanto o primeiro aumentou

®  continuamente nesse período, de 8.320 para 14.337, o segundo diminuiu de
0

878 para 677, estabílízando-se nos últimos dois anos. O número médio anual

^  total de guias das quais recuperou-se o esforço foi igual a 89%, sendo maior

^  para as pescarias esportivas com média de 91 % e oscilando entre 45 e 66%

®  para as pescarias profissionais.
Na Figura 2.1 encontra-se a porcentagem mensal de guias de controle

^  de pescado emitidas para a pesca profissional e esportiva, das quais

recuperou-se o esforço, que foram utilizadas para os estudos da relação entre

captura e esforço entre 1994 e 1999. Observa-se que, de maneira geral, essas

porcentagens foram aproximadamente constantes ao longo dos meses do ano

para as duas categorias, oscilando entre 26% e 77% com média igual a 55,3%

para a pesca profissional e entre 85% e 95% com média igual a 91,2% para a

pesca esportiva.

^  Tabela 2.3 Número anual de guias de controle de pescado emitidas para o
J  registro da captura em pescarias profissionais e esportivas (n. p.), número de

guias das quais recuperou-se o esforço de pesca (n. f) e porcentagem (%),
*  contabilizadas pelo SCPESCA/MS, na BAP em Mato Grosso do Sul, no período

de 1994 a 1999.

o

O

O

O

Número de pescarias
^  Ano

Profissionais Esportivas Total

n. p. n.f % n. p. n.f. % n. p. n.f %

1994 878 575 65,6 8.320 7.561 90,9 9.198 8.136 88,5

1995 857 546 63,7 10.195 9.312 91,3 11.052 9.858 89,2

1996 638 287 45,0 11.674 10.766 92,2 12.312 11.053 89,8

1997 521 328 63,0 12.503 11.488 91,9 13.024 11.816 90,7

1998 673 306 45,5 13.599 12.375 91,0 14.272 12.681 88,9

1999 677 345 51,0 14.337 13.077 91,2 15.014 13.422 89,4

Total 4.244 2.387 - 70.628 64.579 - 74.872 66.966 -
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Figura 2.1 Porcentagem mensal de guias de controle de pescado (GCP) das
quais recuperou-se a medida de esforço, utilizadas para os estudos da relação
entre captura e esforço para a pesca profissional e esportiva, contabilizadas
pelo SCPESCA/MS, na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a
1999. As retas horizontais representam a média por categoria.

Captura e esforço

Durante o período de 1994 a 1999 observou-se aumento da captura em

função do aumento do esforço de pesca total, influenciado principalmente pelo
número crescente de pescarias esportivas (Figura 2.2). A captura total

aumentou de 9651 em 1994 para 1.3031 em 1997, acompanhando o esforço
respectivamente igual a 224.500 e 296.300 pescador-dia. Os valores de

captura e esforço de 1998 e 1999 foram próximos aos de 1997 (Figura 2.2 A).
A captura da pesca esportiva foi expressivamente maior que a da pesca
profissional e aumentou de 7651 em 1994 para 1.1171 em 1997, juntando-se a
esse último os dados dos anos de 1998 e 1999. Observou-se também relação
positiva entre o esforço e a captura da pesca profissional, entretanto,
diminuindo do início para o final do período estudado; a menor captura foi

realizada em 1998 (931) e a maior em 1995 (2031), sendo este o ano mais

cheio do período.
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9

9

9
^  Em conjunto, esses resultados indicam que os estoques pesqueiros da

Bacia do Alto Paraguai, em Mato Grosso do Sul, estão respondendo

positivamente ao aumento do esforço de pesca empreendido. Essa

constatação é tranquilizadora para fins de manejo, embora seja uma visão

0  geral e possa mascarar a sobrepesca de alguma espécie compensada pelo

^  aumento da captura de outra. O passo seguinte é investigar essa relação

^  separadamente, para cada uma das principais espécies exploradas.
a

CPUE e esforço

^  Na Tabela 2.4 observa-se que o rendimento da pesca profissional em
CPUE média anual foi equivalente a 11,5 kg /pescador-dia e o rendimento da

pesca esportiva foi equivalente a 3,9 kg /pescador-dia, entre 1994 e 1999. O

rendimento da pesca profissional apresentou maior variação (C.V =11,2%) do

que o da pesca esportiva (C.V. = 3,7%), O rendimento total da pesca, para as

duas categorias somadas, foi equivalente a 4,3 kg /pescador-dia, aproximando-

se do valor observado para a pesca esportiva que, embora apresente menor

rendimento por pescador-dia, responde pela maior parte do esforço em seu

conjunto.

Na Figura 2.3 A, B e C encontram-se as relações entre a CPUE e o

esforço de pesca e entre o logaritmo natural da CPUE e o esforço,

respectivamente para a pesca total, profissional e esportiva. Verificou-se que

essas relações não apresentaram qualquer tendência significativa.

Tabela 2.4 Captura por unidade de esforço média anual (CPUE média) em kg
/pescador-dia, desvio padrão (D.P.), coeficiente de variação (C.V.), valor
mínimo e máximo, e número de observações para a pesca profissional,
esportiva e total, na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

/

Pesca CPUE média D.P. C.V. % Mínimo Máximo N

Profissional 11,47 1,29 11,2 9,76 13,25 6

Esportiva 3,88 0,14 3.7 3,70 4,07 6

Total 4,25 0,22 5.1 4,00 4,57 6
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(% 5.2 A capturabilidade da pesca profissional e esportiva

Quando se observa a relação entre a captura e o esforço empreendido
(%
^  pela pesca profissional e esportiva na mesma escala (Figura 2.2B), dois
(51

aspectos muito importantes saltam aos olhos; ã) o quanto a pesca profissional

atual é menor que a pesca esportiva e, b) o quanto o rendimento da pesca

^  profissional é maior do que o rendimento da pesca esportiva, por unidade de
©  ,
_  esforço.

0  O primeiro aspecto sintetiza os rumos que a política de pesca estadual
seguiu nos últimos anos, e será discutido posteriormente. O segundo é de

^  natureza híbrida e depende dos petrechos e cotas de captura permitida

^  atualmente e da diferença entre os objetivos e habilidades dos pescadores
^  profissionais nativos e dos pescadores esportivos que visitam a região.
^  A relação esperada entre a captura e o esforço é uma curva voltada para

baixo, com um ponto de máximo. No entanto, como essa relação encontra-se

ainda na fase ascendente com apenas seis pontos por categoria, ela pode ser

aproximada por um segmento de reta no intervalo de distribuição dos pontos.

Ajustou-se então uma reta por categoria, considerando-se apenas o segmento

n  que corresponde ao intervalo de distribuição dos pontos.

Esses ajustes foram significativos (Figuras 2.2 B, C e D), obtendo-se

retas com diferentes inclinações, que refletem a diferença no rendimento das

pescarias de cada categoria:

O

Pesca profissional

Yp= 12,361 fp-10.661,648 (n = 6, r = 0,946, P < 0,004), (1.24)

Pesca esportiva

Ye = 4,281 fe- 102.441,667 (n = 6, r = 0,978, P < 0,001), onde (1.25)

Y = captura em quilogramas,
f = esforço de pesca em pescador-dia.

Conforme (1.12), Y = FB, onde
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(% B = bíomassa do estoque,
^  F = taxa de mortalidade instantânea por pesca.

(B
^  Substituindo-se F por q f em (1.12):

Ci

^  Y = qfB=qBf, onde (1.26)

^  q = capturabilidade.

^  Comparando-se (1.26) com (1.24) e (1.25) e desprezando-se o

(3 intercepto, verifica-se que os coeficientes de f correspondem ao produto entre a

^  biomassa do estoque, B e a capturabilidade de cada modalidade, q:

O

O
12,361 =qpB (1.27)

O  4,281 =qeB (1.28)

Dividindo-se (1.27) por (1.28) encontra-se a razão entre a

capturabilidade da pesca profissional e da pesca esportiva, equivalente a

o  qp/qe = 2,89. (1.29)

A capturabilidade corresponde à proporção do estoque que é capturado

pela aplicação de uma unidade de esforço (Hilborn e Walters, 1992). Portanto,

embora não sejam conhecidos os valores de q para cada modalidade, essa

razão indica que cada pescador profissional efetua, por dia de pesca, um

desbaste sobre os estoques, em média 2,89 vezes maior que os pescadores

esportivos no Pantanal. Essa também é a razão entre a captura média desses

pescadores por dia de pesca. Entretanto, como o número de pescadores

esportivos é muito maior do que o de pescadores profissionais, o esforço da

pesca esportiva também é maior, compensando a diferença do valor de q e

resultando numa maior captura para a pesca esportiva, que oscilou entre 73%

e 80% do total, durante o período de 1994 a 1999.
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pesca esportiva (ponto vazio) separadas; 0, pesca profissional e D, pesca
esportiva, na BAP em Mato Grosso do Sul, nos anos de 1994 a 1999,
designados respectivamente pelos números de 4 a 9. As retas representam as
regressões lineares entre as variáveis.
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5.3 CPUE e índice Hídrológico Anua!

Na Figura 2.4 encontra-se a relação entre a CPUE total da pesca e o

índice hídrológico anual (IHA), no período de 1994 a 1999. Observa-se que o

rendimento da pesca aumentou em função da maior disponibilidade de água no

ambiente, expressa pelo índice hídrológico. É Interessante que os pontos

relativos aos anos de 1995,1997,1998 e 1999 encontram-se alinhados,

sugerindo uma relação linear entre essas variáveis, ao passo que os pontos de

1994 e 1996 desvIam-se dessa reta. Os desvios da variável dependente em

relação à reta de regressão, podem ser atribuídos ao efeito de fatores

aleatórios ou de fatores não estudados (Magnusson e Mourão no prelo). Nesse

caso, os desvios observados em 1994 e 1996 podem estar relacionados à

diferença do rendimento das pescarias em anos mais secos ou mais cheios e

suas Implicações no mesmo ano e nos anos subsequentes e também à

ocorrência do fenômeno de "dequada", que ocasionou uma grande mortandade

de peixes em 1995, como será discutido posteriormente.
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Figura 2.4 Relação entre a CPUE total da pesca e o índice hídrológico anual
(IHA), na BAP em Mato Grosso do Sul, nos anos de 1994 a 1999, designados
respectivamente pelos números de 4 a 9. Os segmentos de reta pontilhados
representam os desvios dos pontos em relação à tendência da relação.
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5.4 CPUE, cota de captura e número de pescadores

O rendimento da pesca profissional em CPUE apresentou pequena

variação, com tendência de valores mais elevados no início e no final do ano;

oscilando entre 6,2 e 18,1 kg /pescador-dia, com média de 11,6 kg /pescador-

dia, ocorrendo um valor muito alto em fevereiro de 1995, equivalente a 28,6 kg

/pescador-dia, indicado na Figura 2.5 A. O rendimento da pesca esportiva em

CPUE apresentou outro padrão. Aumentou de fevereiro a junho, porém, com

mínimo em março/abril e decaiu de junho até o final do ano; variou de 3,3 a 4,9

kg /pescador-dia, com média igual a 4,1 kg /pescador-dia (Figura 2.5 B). É

interessante constatar que o rendimento do més de fevereiro de 1995 também

se destacou acima dos demais, equivalente a 5,6 kg /pescador-dia, indicado na

Figura 2.5 B.
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Figura 2.5 A Variação mensal da CPUE (kg /pescador-dia) da pesca
profissional e B da pesca esportiva, no período de 1994 a 1999, na BAP em
Mato Grosso do Sul. Os pontos cheios em B correspondem aos meses em que
foi permitida a cota de captura de 30 kg mais um exemplar e foram ligeiramente
deslocados para a direita, a fim de evitar sobreposição com os pontos vazios,
que correspondem aos meses em que essa cota foi reduzida para 25 kg mais
um exemplar. As setas indicam os rendimentos do més de fevereiro de 1995.

203



9

m

0  Como foi dito anteriormente, a cota de captura permitida aos pescadores

0  esportivos variou no decorrer do período deste estudo; foi igual a 30 kg mais

®  um exemplar de qualquer tamanho durante todo o ano de 1994 até julho de
^  1995 e foi reduzida para 25 kg mais um exemplar de qualquer tamanho a partir
0  do mês de agosto de 1995. A fim de verificar se essa redução alterou o

@  rendimento da pesca esportiva em CPUE, diferenciaram-se os meses em

9  função das cotas permitidas (Figura 2.5 B). Observa-se que os rendimentos da

^  pesca esportiva sob essas duas cotas se confundem, com exceção dos
0
^  rendimentos dos meses de fevereiro e março de 1995, que se destacam acima

0  dos demais.

0

0

^  CPUE e o numero mensal de pescadores

0

^  Observou-se no Capítulo 1 que o número mensal de pescadores

profissionais e esportivos variou ao longo do ano entre 1994 e 1999. com

tendência geral de aumento do início para o final do ano. Como foi visto, o

número de pescadores esportivos (visitantes) se alterou mais do que o número

de pescadores profissionais (residentes), pois enquanto o número médio dos

primeiros variou de 2.738 em junho a 12.040 em outubro, o número médio dos

últimos variou de 163 em abril a 365 em outubro.

A captura mensal total de cada modalidade variou principalmente em

função do seu respectivo esforço de pesca, como esperado. No entanto,

pergunta-se: será que o rendimento dessas pescarias, em captura por unidade

de esforço CPUE, se alterou em função do número de pescadores em

atividade nos diferentes meses do ano? Para responder a essa pergunta,

encontra-se na Figura 2.6 a relação entre a CPUE mensal de cada modalidade

e o número mensal total de pescadores profissionais e esportivos em atividade.

Observa-se que o rendimento das pescarias profissionais e esportivas não se

alterou em função do número mensal de pescadores profissionais (Figura 2.6 A

e C). Verificou-se também que não há relação linear significativa entre o

rendimento da pesca profissional e o número de pescadores esportivos (Figura

2.6 B), mas relacionou-se ainda o primeiro ao inverso do segundo (Figura 2.7

A). A dispersão dos pontos nessa figura também sugere que não há qualquer
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0
^  tendência entre as variáveis, porém, essa relação é significativa pela grande

influência do ponto de fevereiro de 1995 (pi) em destaque (n = 51, r^= 0,167, P

= 0,003). No entanto, pi pode ser considerado como ouf/Zer (resíduo

studentizado = 4,91; D-Cook = 3,65 > D* = 0,40) e uma vez removido, a relação

^  deixa de ser significativa (n=50, r^ = 0,006, P=0,597).
^  Por outro lado, é interessante verificar que o rendimento mensal da

®  pesca esportiva diminuiu com o aumento do número dos próprios pescadores
^  esportivos em atividade (Figura 2.6 D). Verificou-se que há uma relação linear
^  decrescente significativa entre essas variáveis (n = 51, r^ = 0,431, P < 0,001),
0  porém, houve melhor ajuste entre o rendimento da pesca e o inverso do

0  número de pescadores esportivos (n = 51, r^ = 0,588, P < 0,001) obtendo-se,

pelo método dos mínimos quadrados, a seguinte equação:0

0

0

0

f

0

CPUE mensal pesca esportiva = 3,45 + 2.733,36 /n® mensal pescadores esportivos
(1.3Ó)

Onde:

CPUE = captura por unidade de esforço em kg /pescador-dia.

Esse modelo foi ajustado aos dados de CPUE versus 1 /número de

pescadores esportivos (Figura 2.7 BI), cujos resíduos não apresentam

qualquer tendência (Figura 2.7 B 2) e têm distribuição normal, simétrica (g1 =

0,504) e mesocúrtica (g2 = -0,056) (Figura 2.7 B 3). Na Figura 2.6 D a hipérbole

ajustada corresponde à reta anterior retrocalculada.

Substituindo-se na Equação (1.30) o numero médio mensal mínimo

(2.738) e máximo (12.040) de pescadores esportivos ao longo do ano, estima-

se que o rendimento dessas pescarias diminuiu 17,3% em média, entre esses

meses, decaindo, respectivamente, de 4,45 para 3,68 kg /pescador-dia.
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5. 5 Captura, esforço e CPUE por espécie

m

^  Na Tabela 2.5 encontra-se o número de desembarques utilizados para o
^  cálculo da captura e do esforço pesqueiro anual, para cada uma das principais

espécies exploradas. Esses dados encontram-se discriminados entre a pesca

^  profissional e esportiva, e foram obtidos a partir das 66.966 pescarias das quais

9  obteve informação sobre o esforço de pesca (Tabela 2.3), lembrando-se que
cada pescaria corresponde a uma guia de controle de pescado. No total, foram

obtidos 245.252 desembarques individuais de espécies, sendo 6.480

#  provenientes da pesca profissional e 238.772 da pesca esportiva, no período

^  de 1994 a 1999.

Para a pesca profissional, os valores anuais de captura e esforço foram
0
^  estimados a partir de um número relativamente pequeno de dados para
^  curimbatá, jurupensém, jurupoca, piavuçu, piraputanga e tucunaré.

Estabeleceu-se, então, como critério, que os dados de captura e esforço

dessas espécies, disponíveis em número inferior a 180 para todo o período (e

média menor que 30 dados por estimativa anual), não serão relacionados para

a pesca profissional isoladamente, mas serão reunidos aos dados da pesca

esportiva para o cômputo total.

Os pescadores esportivos capturaram a maior quantidade de todas as

espécies, exercendo também o maior esforço. Porém, como o seu rendimento

é menor que o da pesca profissional, a quantidade capturada de cada espécie

pelos pescadores esportivos (entre 72,5 e 99,8% do total) foi sempre menor

que o esforço correspondente (entre 84,1 e 99,8% do total), em porcentagem.

A única exceção foi o tucunaré, praticamente não capturado pelos pescadores

profissionais (Tabela 2.6).
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Tabela 2.5 Número de desembarques utilizados para o cálculo da captura anual (Y) e esforço pesqueiro (f) empreendido por
espécie, pela pesca profissional e esportiva (A), e o total anual para as duas categorias (B), obtidos a partir das guias de
controle de pescado (GCP) do SCPESCA/MS, na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

Pesca Profissional Pesca Esportiva
Espécies/Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total Total

Barbado 148 99 53 99 76 120 595 2.274 1.341 2.561 3.198 3.100 3.617 16.091 16.686

Cachara 124 142 41 73 62 82 524 1.674 2.213 2.343 2.742 2.502 2.787 14.261 14.785

Curímbatá 0 1 2 2 0 0 5 569 516 1.281 702 855 1.155 5.078 5.083

Dourado 197 153 104 125 142 144 865 2.362 2.698 4.120 5.414 6.273 5.327 26.194 27.059

Jaú 59 71 36 58 50 77 351 533 595 549 596 795 989 4.057 4.408

Jurupensém 11 6 1 4 9 6 37 427 424 906 947 996 957 4.657 4.694

Jurupoca 21 13 7 13 2 9 65 486 448 929 1.045 874 925 4.707 4.772

Pacu 418 316 216 197 226 254 1.627 6.327 6.971 7.722 7.943 8.818 9.596 47.377 49.004

Piavuçu 39 24 18 26 16 33 156 2.212 4.117 3.865 5.029 4.729 5.663 25.615 25.771

Pintado 328 344 139 233 213 212 1.469 3.785 4.748 4.626 5.557 5.763 5.162 29.641 31.110

Piranha 102 58 61 81 28 95 425 2.914 2.581 3.098 3.250 3.467 4.309 19.619 20.044

Piraputanga 21 4 25 8 18 37 113 903 1.081 1.426 1.463 1.492 2.219 8.584 8.697

Tucunaré 1 0 0 0 0 0 1 36 41 53 76 77 44 327 328

Outras 47 33 29 47 36 55 247 2.122 3.610 6.410 6.318 6.894 7.210 32.564 32.811

Total 1.516 1.264 732 966 878 1.124 6.480 26.624 31.384 39.889 44.280 46.635 49.960 238.772 245.252

B

Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

Total 28.140 32.648 40.621 45.246 47.513 51.084 245.252
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Tabela 2.6 Quantidade de pescado capturado em kg e esforço pesqueiro empreendido (pescador-dia), pela pesca
profissional, esportiva e total, por espécie, na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

Captura (kg) Esforço de pesca (pescador-dia)

Espécie P.prof. % P. esport. % Total P. prof. % P. esport. % Total

Barbado 49.387,9 10,4 427.011,9 89,6 476.399,8 37.057 7,3 472.585 92,7 509.642

Cachara 94.522,3 19,9 381.522,8 80,1 476.045,1 32.377 7,1 422.870 92,9 455.247

Curimbatá 663,1 0.4 152.448,6 99,6 153.111,7 359 0,2 146.698 99,8 147.057

Dourado 25.760,1 5,0 488.898,3 95,0 514.658,4 36.035 4.6 738.408 95,4 774.443

Jaú 48.581,6 27,5 127.939,5 72,5 176.521,1 27.862 15,9 147.117 84,1 174.979

Jurupoca 1.219,5 2,7 44.349,3 97,3 45.568,8 2.213 1.5 140.469 98,5 142.682

Jurupensém 1.014,1 1.1 89.615,9 98,9 90.630,0 1.217 0,9 134.466 99,1 135.683

Outras 8.102,6 1.2 640.593,1 98,8 648.695,7 6.615 0,8 863.126 99,2 869.741

Pacu 330.625,3 16,0 1.732.518,2 84,0 2.063.143,5 53.971 4,2 1.230.202 95,8 1.284.173

Píavuçu 6.474,8 0.9 711.710,0 99,1 718.184,8 4.594 0,6 707.578 99,4 712.172

Pintado 263.512,5 24,9 794.741,5 75,1 1.058.254,0 56.258 6,3 831.879 93,7 888.137

Piranha 29.514,1 8,7 310.642,3 91,3 340.156,4 22.861 4,0 541.582 96,0 564.443

Piraputanga 2.300,8 2.3 96.582,4 97,7 98.883,2 2.855 1.1 255.997 98,9 258.852

Tucunaré 28,0 0,2 16.144,6 99,8 16.172,6 77 0,7 10.496 99,3 10.573

Total 861.706,7 - 6.014.718,4 - 6.876.425,1 284.351 - 6.643.473 - 6.927.824
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(i Em decorrência do pequeno número de pontos disponíveis (seis), cada

9  ponto individualmente exerce uma forte influência sobre a relação entre a

captura e o esforço. Portanto, é conveniente avaliar as variáveis ambientais e

^  os aspectos relativos à própria atividade de pesca ou à coleta de dados, que
foram particularmente importantes em cada um desses anos. Como já foi

@  mencionado anteriormente, durante o período de estudo ocorreu uma grande

^  variação das cheias anuais, sendo a menor em 1994, cujo nível hídrométrico
^  máximo do rio Paraguai em Ladário (MT) chegou a 3,94m e a maior em 1995,

atingindo 6,56 m. Em maio de 1994 iniciou-se a coleta de dados da pesca e,

®  portanto, não foram obtidos dados para o trimestre fevereiro - abril, durante a

®  enchente. Isso pode diminuir o cômputo total da relação entre captura e esforço
^  desse ano para algumas espécies que, porventura, sejam mais capturadas

nessa época do ano. Como também já foi mencionado, a cota máxima de

captura para os pescadores esportivos foi reduzida de 30 kg mais um exemplar

de qualquer tamanho para 25 kg mais um exemplar a partir de julho de 1995.

A captura anual e a CPUE foram relacionadas ao esforço exercido pela

pesca total, profissional e esportiva para cada espécie (Figuras 2.8 a 2.22).

Verificou-se que a captura total da maioria das espécies aumentou em função

do esforço de pesca, influenciada principalmente pela pesca esportiva,

indicando que esses estoques encontram-se subexplorados. Apenas o pacu

Plaractus mesopotamicus fugiu claramente desse padrão (Figura 2.15) e talvez

o jaú Paulicea luetkeni (Figura 2.12).

A relação entre a CPUE e o esforço para a maioria das espécies

capturadas pela pesca total e esportiva não mostrou tendência significativa

(Tabela 2.7), foi decrescente para o pacu e positiva para o dourado Salminus

maxHIosus e "outras espécies". Para a pesca profissional, essa relação foi

significativa e decrescente para o cachara Pseudoplatystoma fasciatum,

dourado e piraputanga Brycon microlepis.
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Tabela 2.7 Número de dados (n), inclinação (b), coeficiente de correlação linear (r)
CPUE (kg /pescador-dia) e f (pescador-dia), para as principais espécies capturadas
BAP, em Mato Grosso do Sul, entre 1994 e 1999.

e nível de significância (P) da relação entre
pela pesca total, profissional e esportiva, na

Espécies
Pesca total Pesca profissional Pesca esportiva

n bxIO^ r P n bxIO-^ r P n bxIO-® r P

Barbado 6 5,85 0,526 0,284 6 -74,95 0,347 0,500 6 6,43 0,597 0,211

Cachara 6 11,96 0,171 0,746 6 -304,64 0,860 0,028 6 3,68 0,415 0,413

Curimbatá 6 -4,73 0,315 0,544 3 6764,19 0,957 0,187 6 -5,14 0,341 0,508

Dourado 6 2,50 0,892 0,017 6 -187,98 0,909 0,012 6 2,52 0,886 0,019

Jaú 6 -30,66 0,418 0,409 6 -60,66 0,118 0,824 6 -15,03 0,384 0,452

Jurupensém 6 -0,64 0,075 0,888 6 -444,56 0,107 0,840 6 10,61 0,746 0,089

Jurupoca 6 11,30 0,756 0,082 6 -6393,27 0,667 0,148 6 0,44 0,055 0,918

Pacu 6 -16,51 0,859 0,028 6 90,99 0,200 0,704 6 -11,88 0,918 0,010

Piavuçu 6 2,92 0,594 0,214 6 -929,27 0,374 0,466 6 3,03 0,607 0,201

Pintado 6 -2,32 0,234 0,656 6 59,54 0,140 0,791 6 -1,03 0,231 0,660

Piranha 6 1,01 0,211 0,688 6 -105,93 0,341 0,508 6 1,97 0,479 0,336

Piraputanga 6 -0,79 0,166 0,753 6 -1909,16 0,808 0,052 6 -0,61 0,135 0,799

Tucunaré 6 738,11 0,410 0,420 - - - - 6 726,65 0,421 0,406

Outras esp. 6 1,97 0,969 0,001 6 -327,93 0,301 0,563 6 2,07 0,971 0,001
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Para os surubins, pintado Pseudoplatystoma corruscans e cachara P.

fasciatum em conjunto, e para cada espécie em separado, observa-se

(9

(9

m

(9 Siluríformes

m

(9

(9

9
^  tendência de aumento da captura em função do esforço exercido pela pesca

total, profissional e esportiva (Figuras 2.8, 2.9 e 2.10). A CPUE diminuiu

^  significativamente com o aumento do esforço apenas para o cachara,
capturado pelos pescadores profissionais, mas não foi ajustado o modelo de

produção excedente aos dados, pois o esforço de captura dessa espécie pela

#  pesca profissional foi igual a apenas 7% para todo o período de estudo,

^  capturando 20% do total. É interessante observar, ainda, que os pontos
referentes aos anos mais cheios, 1995 e 1997, destacam-se acima dos demais

indicando maior rendimento das pescarias nesses anos.

(9 Depois dos surubins, o barbado Pinirampus pirínampu e Luciopimetodus

patilol o bagre mais explorado (Figura 2.11). Observou-se aumento de sua

captura em função do esforço total e do esforço da pesca esportiva, mas essa

tendência não se revelou para a pesca profissional devido, sobretudo, ao

desvio dos pontos relativos aos anos de 1995 e, principalmente, 1994. Esse

desvio de 1994 também ocorreu para a pesca esportiva, porém, menos

pronunciado. Essa pequena captura em 1994, provavelmente, é decorrente da

ausência dos dados de fevereiro a abril, época em que a captura do barbado é

abundante, como se verificou nos anos seguintes.

Na Figura 2.12 a captura do jaú Paulicea luetkeni parece aumentar em

função do esforço da pesca esportiva, mas sua captura pela pesca profissional

não apresenta qualquer relação significativa com o esforço. Os pontos relativos

ao ano de 1995 destacam-se acima dos demais, indicando maior rendimento

da pesca. A relação entre captura total e esforço não apresenta qualquer

tendência. No entanto, a titulo de exercício, pode-se considerar o dado de 1995

como excepcional e menosprezar sua influência, interpretando-se então, que a

captura total parece aumentar em função do esforço. A CPUE total não

diminuiu significativamente em função do esforço, não sendo possível ajustar

aos dados os modelos de produção excedente. Esses resultados não são

conclusivos quanto ao nível de exploração do estoque do jaú, mas certamente
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(9 representam um sinal de alerta para o seu manejo, principalmente por ser o

maior peixe da Bacia e um predador de topo de cadeia.

®  A captura da pesca profissional foi inexpressiva para o jurupensém
^  Sorubim cf. lima e para a jurupoca Hemísorubim platyrínchos, assim, a relação
9  entre a captura e o esforço total confundiu-se com os dados da pesca esportiva

®  para ambas (Figuras 2.13 e 2.14). Observou-se, principalmente para o

®  jurupensém, aumento do esforço e da captura entre os dois primeiros anos
^  (1994 e 1995) e os demais (1996 a 1999), distinguindo-se dois conjuntos
9  distintos de dados, o que pode indicar aumento do interesse dos pescadores

#  esportivos sobre essas espécies. A CPUE versus o esforço não apresentou

^  qualquer tendência significativa.
a
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Figura 2.8 Captura (Y) em kg e CRUE de pintado e cachara juntos, em função
do esforço pesqueiro empreendido (f) em pescador-dia, por: A, pesca totai; B,
pesca profissionai e C, pesca esportiva, na BAR em Mato Grosso do Sui, nos
anos de 1994 a 1999, designados respectivamente pelos números de 4 a 9.
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Figura 2.9 Captura (Y) em kg e CPUE de pintado em função do esforço
pesqueiro empreendido (f) em pescador-dia, por: A, pesca total; B, pesca
profissional e 0, pesca esportiva, na BAP em Mato Grosso do Sul, nos anos de
1994 a 1999, designados respectivamente pelos números de 4 a 9.
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pesqueiro empreendido (f) em pescador-dia, por: A, pesca total; B, pesca
profissional e 0, pesca esportiva, na BAR em Mato Grosso do Sul, nos anos de
1994 a 1999, designados respectivamente pelos números de 4 a 9.
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Figura 2.12 Captura (Y) em kg e CPUE de jaú em função do esforço pesqueiro
empreendido (f) em pescador-dia, por: A, pesca total; B, pesca profissional e O,
pesca esportiva, na BAP em Mato Grosso do Sul, nos anos de 1994 a 1999,
designados respectivamente pelos números de 4 a 9.
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^  Como foi visto, o pacu Piaractus mesopotamicus foi a espécie mais

^  capturada anualmente, representando 1/3 da produção total de 1994 a 1999.
Nesse período, observou-se tendência de redução da captura total em função

^  do aumento do esforço, indicando sobrepesca do estoque, isto é, o seu

^  potencial máximo de produção já teria sido alcançado e ultrapassado (Figura
^  2.15). Essa relação foi influenciada pela captura da pesca esportiva, visto que a
^  captura da pesca profissional continuou a aumentar em função do esforço. Na

#  Figura 2.15 A observa-se que a OPUE reduziu significativamente com o

^  aumento do esforço (n = 6, r = -0,859, P = 0,028), permitindo o ajuste dos
^  modelos de produção excedente aos dados, obtendo-se estimativas para sua
^  produção máxima sustentável e esforço ótimo de pesca, apresentados

%  posteriormente neste Capitulo. A CPUE da pesca esportiva também reduziu

significativamente com o esforço (Figura 2.15 C), mas essa relação não

apresentou qualquer tendência para a pesca profissional (Figura 2.15 B). Os

pontos relativos aos anos de 1994 e 1995 foram muito influentes, destacando-

se dos demais e definindo as tendências de todas as relações. É interessante

observar que as maiores capturas de pacu, para as duas modalidades de

pesca, foram registradas em 1994, ano de menor cheia e carente dos dados do

período de fevereiro a abril, seguindo-se o ano de 1995; observa-se ainda que

entre 1996 e 1999 a captura manteve-se aproximadamente constante,

enquanto o esforço aumentou tanto para a pesca profissional quanto para a

esportiva.

A captura total e a captura da pesca esportiva do piavuçu Leporinus

macrocephaius aumentaram em função do esforço (Figura 2.16), porém, a

CPUE de ambas não apresentou qualquer tendência significativa em função do

esforço.

Para o dourado Salminus maxilossus, a captura total e a captura da

pesca esportiva aumentaram em função do esforço (Figura 2.17), porém, a

captura da pesca profissional não apresentou qualquer tendência em função do

esforço. A CPUE da pesca profissional diminuiu significativamente em função

do esforço, enquanto a CPUE total e da pesca esportiva aumentaram em

função do esforço exercido. Entretanto, não foi ajustado o modelo de produção
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%  excedente aos dados do dourado capturado pelos pescadores profissionais,

pois o esforço da categoria foi equivalente a apenas 4,6% para todo o período

de estudo, capturando 5% do total, como se observou na Tabela 2.6.

A captura total das piranhas Pygocentrus natíereri e Serrasaimus spp.

%  aumentou em função do esforço, assim como a captura da pesca esportiva

(Figura 2.18), mas a captura da pesca profissional não apresentou qualquer

tendência. A CPUE versus o esforço total, da pesca profissional e esportiva

^  não apresentou qualquer tendência significativa.
^  Os dados de captura da pesca profissional da piraputanga Brycon

%  midmiepis foram somados aos da pesca esportiva para o cômputo geral
(Figura 2.19). Observou-se que a captura total e a captura da pesca esportiva

aumentaram em função do esforço. A CPUE total e da pesca esportiva não

^  apresentaram qualquer tendência significativa em função do esforço.

%  A relação entre captura e esforço de pesca deve ser analisada com

^  reserva para o curimbatá Prochilodus lineatus (Figura 2.20), pois trata-se de
uma espécie que não desperta o interesse dos pescadores esportivos e requer
habilidade especial para ser fisgada com anzol mas, ainda assim, sua captura

total pela pesca esportiva aumentou de 18,81 (1995) para 44,61 (1996). Essa

captura de 1995 correspondeu a 550 pescarias, onde participaram um total de

2.780 pescadores esportivos, e a captura de 1996 correspondeu a 1.336

pescarias, onde participaram um total de 6.660 pescadores esportivos.

Resende et ai (1995) estimaram em 34,5 cm o comprimento padrão modal dos

maiores exemplares de curimbatá que migraram no rio Miranda em outubro de

1987, que corresponde a um peso de 0,961 kg, substituindo-se esse

comprimento padrão na equação de peso versus comprimento obtida nesse

estudo. Assim, dividindo-se a captura total do curimbatá em cada ano por 0,961

kg encontra-se o número aproximado de peixes capturados, e dividindo-se

esse número pelo número de pescadores, estima-se que cada pescador

esportivo capturou, em média, 7,1 curimbatás em 1995 e 7 curimbatás em

1996, o que parece ser razoável para uma pescaria de anzol. Em 1993, com a

proibição da comercialização do curimbatá e utilização da "tarrafa curímbeíra",

a espécie deixou ser explorada pelos pescadores profissionais. A CPUE versus

o esforço não apresentou qualquer tendência significativa.
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Figura 2.17 Captura (Y) em kg e CPUE de dourado em função do esforço
pesqueiro empreendido (f) em pescador-dia, por: A, pesca total; B, pesca
profissional e C, pesca esportiva, na BAP em Mato Grosso do Sul, nos anos de
1994 a 1999, designados respectivamente pelos números de 4 a 9.
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Piranha Pygocentms nattereri, Serrasaimus spUopleum e S. marginatus
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Figura 2.18 Captura (Y) em kg e CPUE de piranha em função do esforço
pesqueiro empreendido (f) em pescador-dia, por: A, pesca total; B, pesca
profissional e C, pesca esportiva, na BAP em Mato Grosso do Sul, nos anos de
1994 a 1999, designados respectivamente pelos números de 4 a 9.
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Figura 2.19 Captura (Y) em kg e CRUE de piraputanga em função do esforço
pesqueiro empreendido (f) em pescador-dia, por: A, pesca total e O, pesca
esportiva, na BAR em Mato Grosso do Sul, nos anos de 1994 a 1999,
designados respectivamente pelos números de 4 a 9.
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Figura 2.20 Captura (Y) em kg e OPUE de curímbatá em função do esforço
pesqueiro empreendido (f) em pescador-dia, por: A, pesca total e O, pesca
esportiva, na BAR em Mato Grosso do Sul, nos anos de 1994 a 1999,
designados respectivamente pelos números de 4 a 9.
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9  T ucunaré e "outras espécies"

A captura do exótico tucunaré Cichia sp. foi quase uma exclusividade

dos pescadores esportivos no Pantanal (Figura 2.21), realizada sobretudo na

Bacia do rio Piquiri, onde a espécie foi introduzida (Catella et al. 2001). A

captura total da espécie se confunde com a da pesca esportiva e parece

aumentar em função do esforço. A CPUE versus o esforço não apresentou

qualquer tendência significativa.

A captura das demais espécies não identificadas, reunidas em "outras

espécies", aumentou em função do esforço total, influenciada, sobretudo pela

pesca esportiva (Figura 2.22). Em 1994, esse esforço foi equivalente a 68.000

pescador-dia capturando 391, aumentando para 181.000 pescador-dia e

capturando 1481 em 1998. Assim como ocorreu com o jurupensém (Figura

2.13), houve um aumento expressivo do esforço e o correspondente aumento

da captura entre os dois primeiros anos (1994 e 1995) e os demais (1996 a

1999), visualizando-se dois conjuntos distintos de dados, o que pode indicar

aumento do interesse dos pescadores esportivos sobre "outras espécies". A

captura e a CPUE da pesca profissional não apresentaram qualquer relação

com o esforço para "outras espécies", ao passo que a CPUE total e da pesca

profissional aumentaram significativamente com o esforço.
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Cíchiidae - Tucunaré Cichia sp.
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Figura 2.21 Captura (Y) em kg e OPUE de tucunaré em função do esforço
pesqueiro empreendido (f) em pescador-dia. por: A, pesca total e C, pesca
esportiva, na BAR em Mato Grosso do Sul, nos anos de 1994 a 1999,
designados respectivamente pelos números de 4 a 9.
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pesca profissional e 0, pesca esportiva, na BAP em Mato Grosso do Sul, nos
anos de 1994 a 1999, designados respectivamente pelos números de 4 a 9.
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5. 6 Ajuste dos modelos de Schaefer e Fox para o pacu

Utilizando-se os modelos de produção excedente é preciso que um

estoque seja superexplorado para se determinar a sua produção máxima

sustentável (Hilborn e Walters, 1992). Entre as espécies estudadas no período

de 1994 a 1999, apenas o pacu e talvez o jaú parecem se encontrar nessa

condição; entretanto, não foi possível ajustar esses modelos para o jaú, pois

sua CPUE não reduziu significativamente com o esforço.

Na Tabela 2.8 encontram-se os dados de captura total Y (kg), esforço

total f (pescador-dia), captura por unidade de esforço CPUE e logaritmo natural

da CPUE para o pacu Piaractus mesopotamicus, durante o período de 1994 a

1999. Observa-se que a captura diminuiu de 1994 a 1996 e estabilizou-se entre

1996 e 1999, enquanto o esforço de pesca aumentou. Em conseqüência, o

rendimento da pesca (CPUE) diminuiu durante o período.

Tabela 2.8 Captura total Y (kg), esforço total f (pescador-dia), captura por
unidade de esforço CPUE e logaritmo natural da CPUE para o pacu Piaractus
mesopotamicus, na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

ANO Y f CPUE In CPUE

1994 451.645,5 194.485 2,32 0,84254

1995 377.887,7 184.717 2,05 0,71577

1996 306.807,1 206.372 1,49 0,39654

1997 304.367,0 224.140 1,36 0,30596

1998 308.214,4 230.477 1.34 0,29064

1999 314.221,8 243.982 1,29 0,25300

Na Tabela 2.9 encontranvse os coeficientes e as estatísticas obtidas no

ajuste dos modelos de Schaefer e Fox para o pacu, utilizando-se regressão

preditiva e regressão funcional e as respectivas estimativas da captura máxima

sustentável Ymsy6 do esforço ótimo fMsv- Na Figura 2.23 observa-se o ajuste

desses modelos aos dados de captura e esforço do período de 1994 a 1999.

Os resultados obtidos por meio dos modelos indicam que o estoque do

pacu encontra-se superexplorado no Pantanal de Mato Grosso do Sul. As

estimativas de Ymsy foram mais conservadoras no modelo de Schaefer do que
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no modelo de Fox, ocorrendo o inverso para as estimativas de fMsv. Para os

dois modelos, as correções através das regressões funcionais obtiveram

maiores estimativas para YMsve menores para fMsv- Os valores obtidos para as

inclinações das regressões funcionais, v (Tabela 2.9), encontram-se

compreendidos dentro dos intervalos de confiança calculados para as

inclinações das regressões preditivas (b), respectivamente de - 8,53 x 10"® a -

3,20 X 10"® para o modelo de Schaefer, e de - 7,54 x IC^a -1,79 x 10"® para o

modelo de Fox, ao nível de 5% de significância.

Tabela 2.9 Estimativas de Ymsy (kg) e fmsy (pescador-dia) obtidas para o pacu
Piaractus mesopotamicus, por meio dos modelos de Schaefer e Fox, utilizando-
se regressão preditiva (RP) e regressão funcionai (RF) da captura total em
função do esforço, na BAP em Mato Grosso do Sul, no período de 1994 a
1999. Coeficientes e estatísticas das regressões: intercepto, a; inclinação da
regressão preditiva, b; inclinação da regressão funcional, v; coeficiente de
correlação linear, r; número de dados, n; e nível de significância da relação, P.

Modelo /

regressão
a b ou V r n P Ymsy fmsy

Schaefer - RP 5.17 - 1.65x10-® 0,859 6 0,028 405.315 156.683

Schaefer - RF 5,75 - 1.92x10"® - 6 - 430.446 149.691

Fox - RP 2,55 -9.74x10-^ 0,886 6 0,019 484.779 102.669

Fox - RF 2,82 - 1.10x10® - 6 - 562.049 90.909

Comparando-se os dados da pesca com as estimativas obtidas nos

modelos, verifica-se que o esforço total exercido em 1999 (243.982 pescador-

dia) já ultrapassou até mesmo a estimativa menos conservadora do esforço

ótimo, igual a 156.683 pescador-dia; em conseqüência, a produção de 1999

igual foi 314.222 kg, encontra-se abaixo da menor estimativa de produção

máxima sustentável, igual a 405.315 kg. É interessante observar, ainda, que a

captura do ano de 1994 (451.646 kg) foi maior que a estimativa de captura

máxima obtida pelo modelo de Schaefer, para a regressão preditiva (405.315

kg) e funcional (430.446 kg).
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Figura 2.23 A, modelo de Schaefer e B modelo de Fox ajustados aos dados de
captura (kg) e esforço total de pesca (pescador-dia) para o pacu Piaractus
mesopotamicus, na Bacia do Alto Paraguai, em Mato Grosso do Sul, no
período de 1994 a 1999. Os pontos I são estimativas de Ymsy e ímsy por melo
de regressão preditiva e os pontos II por regressão funcional.
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5.7 Modelo empírico de captura

Em geral, o principal parâmetro responsável pela maior variação da

captura em toda pescaria é o esforço pesqueiro, e como esperado, obteve-se

uma relação linear altamente significativa entre essas variáveis para a pesca

profissional e esportiva (Equações 1.31,1.32,1.33 e Figura 2.24). Entretanto,

como o intercepto não foi significativo (P = 0,249) para a regressão ajustada

para a pesca profissional, efetuou-se um segundo ajuste suprimíndo-o e

obtendo-se melhor coeficiente de determinação:

Pesca profissional

Y= 1.869,932+10,233 f (n = 51, r^ = 0,701, P < 0,001) (1.31)

Y= 11,204 f (n = 51,1^ = 0,920, P< 0,001) (1.32)

Pesca esportiva

Y= 14.187,176 +3,417 f (n = 51,1^ = 0,976 , P < 0,001) (1.33)

onde:

Y = captura total mensal em kg;
f = esforço de pesca em pescador-dia.

Inspecionando-se os resíduos das relações captura versus esforço

(Figura 2.24), observa-se tendência de aumento da variância em função da

captura das duas modalidades e a ocorrência de três pontos outiiers na pesca

profissional (pi: r* = 3,96, D = 0,38; p2: r* = 3,67, D = 0,13; p3: r* = -2,18, D =

0,95) e um na pesca esportiva (p4: r* = 4,98, D = 0,59), sendo D* = 0,40.

Verificou-se também que os resíduos não apresentam distribuição normal ao

nível de 1% de significância, sendo gi=1,064 e ga = 3,092 para a pesca

profissional e gi = 1.252 e ga = 4,309 para a pesca esportiva.

Além do esforço, outras variáveis que podem influenciar a captura foram

investigadas por meio do ajuste de modelos empíricos de captura. Foram

analisados vários modelos completos (ou modelos irrestritos), regredindo-se a

captura em função do esforço e das demais variáveis e suas interações. Esses

modelos completos foram reduzidos a modelos mínimos (ou modelos restritos),
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dentre os quais foi selecionado apenas um para cada modalidade de pesca,

descritos de forma simplificada a seguir:

Pesca profissional

Y = ̂ + f + NHm + (Mes * Tm) + (Mes * NHm) + e (1-34)

Pesca esportiva

Y = ̂ + f + PHAIm + (PHAIm * Tm) + (PHAIm * NHm) + s , (1.35)

onde:

Y = variável dependente, captura total por mês em kg;

8 = componente do erro aleatório;

Covariáveis:

p = média geral de captura;

f = esforço de pesca mensal em pescador-dia;

Tm = temperatura média mensal em ®C;

NHm = nível hidrométrico médio mensal do rio em metros;

Fatores:

PHAIm = período hidrológico definido em função da área inundável mensal,

em 4 níveis (seca = 1, enchente = 2, cheia = 3 e vazante = 4);

Mes = mês, em 9 níveis (fevereiro = 2 a outubro = 10);

É interessante constatar a semelhança desses modelos mínimos para as

duas categorias, que apresentam as mesmas covariáveis e o mesmo número

de termos, diferindo apenas no fator. O modelo (1.34) obtido para a pesca

profissional explica 87% da captura em função do esforço, da altura média do

rio e das interações entre mês e temperatura média, e entre mês e altura média

do rio. Nesse caso, o fator mês qualifica as covariáveis, isto é: temperaturas

elevadas ocorrem no início e no final do ano, assim como a altura do rio está

baixa nessas duas épocas, porém, há uma grande diferença qualitativa do

ambiente que interfere na pesca, no início do ano o rio está enchendo e no final

do ano vazando. O rTK)delo (1.35) explica 98,9% da captura da pesca esportiva
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#  em função do esforço, do período hidrológico definido em relação à área

mensal Inundada e de sua interação com a temperatura média e com a altura

^  média do rio. Nesse modelo, o fator período hidrológico qualifica essas
^  covariáveis, assim como o fator mês o fez para o modelo da pesca profissional.

É interessante observar, ainda, nesse modelo, que a altura média do rio (NHm)

está interagindo com o período hidrológico definido em função da área de

inundação mensal do Pantanal e não com o período hidrológico que foi definido

em relação a ela própria (PHNHm).

^  A significância desses modelos foi verificada através de análise de

®  variância (Tabelas 2.10 e 2.11), e a dispersão dos resíduos studentizados foi

^  plotada em função dos valores estimados (Figura 2.25 A1 e B 1).

^  Tabela 2.10 Resultados da aplicação do modelo de análise de covariância aos
dados de captura mensal total (kg) da pesca profissional, na BAP em Mato
Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

o

Variável dependente: Captura (Y) em kg, n = 51, R^= 0,880, R^^ = 0,870
Fonte de

Variação
Soma de Quadrados 9-1. Quadrado médio F P

o,
F 2,467 X 10® 1 2,467 X 10® 128,899 0,000

T>
NHm 1,241 X 10® 1 1,241 X 10® 6,483 0,016

Mes*Tm 5,647x10® 8 7,059x10^ 3,688 0,004

Mes*NHm 6,273x10® 8 7,842 X 10^ 4,097 0,002

Resíduo 6,124x10® 32 1,914x10^

Tabela 2.11 Resultados da aplicação do modelo de análise de covariância aos
dados de captura mensal total (kg) da pesca esportiva, na BAP em Mato
Grosso do Sul, no período de 1994 a 1999.

Variável dependente: Captura (Y) em kg, n = 51, R^= 0,989, R^^ = 0,988
Fonte de

Variação
Soma de Quadrados g.l.

Quadrado

médio
F P

F 2,124x10^" 1 2,124x10^® 365,801 0,000

PHAIm 1,441 X10® 3 4,805 X 10® 8,276 0,000

PHAIm*Tm 9,277 X 10® 3 3,092 X 10® 5,326 0,003

PHAIm*NHm 2,525x10® 3 8,416 X 10® 14,495 0,000

Resíduo 2,322x10® 40 5,806x10^
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m

n

ti Como foi mencionado anteriormente, em média, apenas 55,3% das

^  guias de controle de pescado mensais foram resgatadas para o estudo da
relação entre captura e esforço da pesca profissional, ao passo que essa

porcentagem foi igual a 91,2% para a pesca esportiva. Portanto, em números

absolutos e relativos, foram utilizados mais informações sobre a pesca

^  esportiva do que sobre a pesca profissional. Em vista disso, pergunta-se: será

^  que houve diferença entre a produção registrada para os meses nos quais o
número de pescarias contabilizadas foi acima e abaixo dessas médias? A fim

^  de investigar essa questão, foram demarcados os resíduos correspondentes

aos meses acima e abaixo das médias (Figuras 2.25 A 2 e B 2). Para a pesca

profissional, observa-se que os meses cuja porcentagem de pescarias

contabilizadas foi acima da média, obtiveram maior produção estimada, porém,

sem revelar qualquer outra tendência; a distribuição dos resíduos dos outros

^  meses concentrou-se à esquerda da figura, registrando menor produção e,

aparentemente, algum viés em diagonal (Figura 2.25 AS, pontos vazios). Para

a pesca esportiva, os resíduos da produção de ambos os conjuntos de meses

^  se confundem, observando-se, contudo, que a produção foi ligeiramente maior

nos meses cuja porcentagem de pescarias contabilizadas foi acima da média.

Embora o esforço de pesca sozinho explique a maior parte da captura,

obteve-se melhor ajuste aos dados através dos modelos empíricos, obtendo-se

resíduos menores, com distribuição normal (Figuras 2.25 A 3 e B 3).

Comparando-se os resíduos obtidos anteriormente na relação linear entre

captura e esforço (Figura 2.24), e os resíduos obtidos nos modelos mínimos,

observa-se nesses últimos que: (1) restou apenas um outlier para a pesca

profissional (pi: r* = 3,98, D = 1,35 > D* = 0,40); (2) as tendências de aumento

da variância em função da captura foram amenizadas para a pesca profissional

e desapareceram para a pesca esportiva; (3) apresentam distribuição normal,

sendo gi= -0,028 e g2 = -0,115 para a pesca profissional e gi = 0,190 e g2 =

0,741 para a pesca esportiva.
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Figura 2.25 Dispersão dos resíduos studentizados em função dos valores
estimados para o modelo empírico de captura mensal da pesca profissional
(1.33) A 1, e esportiva (1.34) B 1. O ponto p1 é outiier. Em A 2 e B 2 os pontos
cheios correspondem aos meses em que a porcentagem de aproveitamento de
Guias de Controle de Pescado foi maior que a média e os pontos vazios
quando foi menor. A 3 e A 4 são os histogramas dos resíduos dos modelos.
Bacia do Alto Paraguai, Mato Grosso do Sul, período de 1994 a 1999.
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t  6. DISCUSSÃO

m

9  6.1 A pescaria de anzol

S

^  Como já foi mencionado, atualmente o anzol é o único aparelho de
^  captura permitido nas pescarias profissionais e esportivas em Mato Grosso do
m  Sul, sendo facultado ainda aos pescadores profissionais utilizar uma pequena

^  tarrafa para a captura de iscas. Os aparelhos de pesca geralmente são

classificados em duas categorias: aparelhos passivos, que são fixos ou

estacionários como anzol, espinhei, rede de emalhar e armadilha, e aparelhos

^  ativos, que são móveis como redes de arrasto e de cerco (Bjordal e L0kkeborg

^  1996). A captura por meio do anzol e dos aparelhos passivos depende do

comportamento ativo dos peixes em relação ao aparelho, o que é induzido e

reforçado pelos odores desprendidos pela isca (Bjordal e L0kkeborg 1996). Ao

contrário, nos aparelhos ativos como a rede de arrasto, os peixes são

capturados pelo movimento do aparelho, praticamente à revelia de seu

comportamento ativo. Assim, o rendimento da pesca de anzol depende da

interação entre (a) a disponibilidade, (b) a vulnerabilidade dos peixes e (c) ao

conjunto de decisões dos pescadores. A disponibilidade de cada espécie está

relacionada à sua abundância e distribuição no ambiente.

A abundância, por sua vez, é função da capacidade suporte do

ambiente, e está relacionada à estratégia de vida das espécies incluindo

aspectos como nível trófico, tipo de reprodução e fecundidade, tamanho

máximo, taxa de crescimento e de mortalidade natural. A abundância depende

ainda da saúde dos estoques, isto é, do nível de exploração e da atuação de

fatores negativos externos à pesca. A distribuição pode ser definida como a

variação espacial e temporal da abundância, estando relacionada com o ciclo

de vida, como a segregação de habitats entre indivíduos jovens e adultos e

com padrões de migrações sazonais (tróficas e reprodutivas) entre os

ambientes do ecossistema.

A vulnerabilidade das espécies à pesca de anzol pode variar em função

de diversos fatores, por exemplo: reduzindo pela dispersão dos peixes durante

a cheia, quando as espécies cessam ou reduzem o ritmo alimentar sob

temperaturas mais baixas, durante as migrações reprodutivas ou quando

m

a

a
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9  dispensam cuidados com a prole; aumentando quando os peixes se

concentram durante a estação seca ou aceleram o ritmo alimentar com a

elevação da temperatura.

O conjunto de decisões dos pescadores inclui a escolha da espécie alvo,

9  e da isca apropriada. A isca é interpretada pelos peixes como um item

^  alimentar (Bjordal e L0kkeborg 1996, Volpato 2000) e, como tal, eles realizam

comportamentos para detectar, aproximar, selecionar, manipular e então ingeri-

las, juntamente com o anzol (Wooton 1998). De acordo com Bjordal e

^  L0kkeborg (1996), os odores exalados pela isca e dispersos pelas correntes

^  são o principal estímulo para o peixe procurá-la, pois como a visibilidade é
limitada na água e os itens alimentares só podem ser enxergados numa

distância curta de poucos metros, os sentidos químicos (paladar e olfato)

desempenham papel importante na localização e ingestão do alimento pelos

^  organismos aquáticos. Essas observações certamente não se aplicam na

íntegra à pesca em regiões como a bacia do rio Formoso, afluente do rio

Miranda, que prima pela altíssima transparência de suas águas na maior parte

do ano, onde abundam espécies visualmente orientadas como as piraputangas

Brycon microleps e os dourados Salminus maxillosus. Assim, concluem esses

últinros Autores, o comportamento do peixe em resposta ao anzol iscado é

semelhante ao comportamento de um peixe forrageando, e muito já foi e

poderá ser aprendido sobre o processo de captura por anzol estudando-se o

comportamento alimentar dos peixes. As decisões dos pescadores incluem

ainda o local específico e horário de pesca, sua perícia em ajustar os

componentes do petrecho de pesca (caniço ou "linhada", anzol, linha,

chumbada, carretilha etc.) e sua técnica de pesca (como e onde lançar o anzol,

como fisgar, dominar e recolher o peixe ao barco).

a

a

a

a

a

Motivações para pescar e o sucesso das pescarias

Além dos fatores enumerados acima, é preciso considerar ainda dois

aspectos relacionados ao conjunto de decisões dos pescadores, que diferem
profundamente entre profissionais e esportivos, que interferem no rendimento e
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#  na capturabílidade de suas pescarias: (a) a motivação para pescar e (b) o nível

^  de conhecimento sobre o ambiente e o comportamento dos peixes.
^  Os pescadores de uma e outra categoria têm motivações diferentes para
^  pescar e, portanto, eles devem avaliar o sucesso de suas pescarias mediante
^  diferentes critérios. Obviamente que para os pescadores profissionais o

^  sucesso está vinculado à quantidade, tamanho e qualidade dos peixes

^  capturados, visto que as várias espécies alcançam diferentes preços no
^  mercado. Por outro lado, os pescadores esportivos podem ter diferentes
^  motivações para visitar o Pantanal sendo a captura apenas um dos elementos,

^  juntamente com lazer, descanso e oportunidade de contato com a natureza;

assim, eles podem ter diferentes critérios para avaliar o sucesso de uma

pescaria. Portanto, mesmo "num dia ruim de pesca" os pescadores esportivos

^  podem voltar satisfeitos, se obtiveram um bom dia de descanso e lazer, o que

O  certamente não se aplica aos pescadores profissionais, na maioria das vezes.

^  Moraes e SeidI (2000) obtiveram resultados bastante reveladores ao

investigar as motivações que levam os pescadores esportivos ao Pantanal de

Mato Grosso do Sul (Tabela 2.12). Surpreendentemente, verificaram que os

aspectos diretos da pesca, tais como capturar muitos peixes, peixes grandes

^  ou uma variedade de espécies, foram as razões mais importantes para apenas

1/3 dos pescadores, ao passo que 2/3 citaram razões associadas com o

turismo ao ar livre, de natureza mais geral. Observaram ainda que mais da

metade dos pescadores indicou que sua principal razão para visitar o Pantanal

foi a qualidade do ambiente natural e que 7% citaram como sua motivação

principal a possibilidade de ver e observar a vida silvestre.

Essa última motivação pode vir a ser um importante trunfo para atrair

essa clientela para a região, considerando-se que a pesca esportiva está

começando a se estruturar na Amazônia e concorrendo como um novo pólo de

atração para os pescadores esportivos. Essas regiões compartilham muitas

espécies de aves e animais e, embora a diversidade seja maior na Amazônia,

muitas espécies de forte apelo visual ocorrem em abundância nos ambientes

abertos do Pantanal, onde é muito mais fócil observá-las do que nos ambientes

fechados da floresta. Segundo o Documento Base do 1^ Workshop sobre a

Pesca Esportiva no Estado do Amazonas, realizado em novembro de 2000 em

Manaus (AM), os especialistas internacionais são unânimes em apontar a
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m  Amazônia como uma área potencial para o desenvolvimento da pesca

®  amadora, atraindo não somente o mercado nacional, mas também atendendo

^  as expectativas internacionais principalmente dos pescadores asiáticos,
^  europeus e norte americanos.

SeidI e Moraes (1997) verificaram que os pescadores esportivos, que

^  estão motivados a visitar o Pantanal principalmente para observar a vida

selvagem e desfrutar da região enquanto um ambiente natural singular, gastam

significativamente mais dinheiro em sua viagem, do que aqueles pescadores

^  esportivos que estão motivados sobretudo pelo sucesso potencial de suas

^  pescarias ou para descanso.

m

a
Tabela 2.12 Principais razões apontadas pelos pescadores esportivos para
visitarem o Pantanal em Mato Grosso do Sul, em 483 questionários aplicados

^  em Corumbá e Miranda, no período de agosto a outubro de 1994, por Moraes e
a  SeidI (2000).

a

a

a

o

♦  <

Razões % do total
Qualidade do ambiente (beleza natural, não poluído) 57
Possibilidade de capturar peixes grandes 14

^  Possibilidade de capturar muitas espécies 8
a  Possibilidade de ver animais silvestres 7

Possibilidade de capturar peixes de qualquer tamanho 5
Descanso 4
Proximidade em relação a outras regiões de pesca 3
Conhecer o Pantanal 1
Proximidade e acessibilidade em relação à região onde vive

Em função desses resultados. Moraes e SeidI (2000) fazem

recomendações muito pertinentes para a política de uso dos recursos

pesqueiros do Pantanal: se a motivação principal dos pescadores esportivos

não é a captura de peixes, mas antes a contemplação do ambiente, então o

principal objetivo do manejo pesqueiro não deve ser, necessariamente,

produzir mais peixes para a pesca esportiva. A administração da pesca deve se

integrar à administração pública e à iniciativa privada, a fim de oferecer os

serviços e experiências que os visitantes estão interessados em comprar, o

que deve aumentar o número de visitantes e a disposição de cada um em

pagar mais por sua visita. Ao mesmo tempo, continuam os Autores, esse

procedimento deve reduzir a pressão sobre os estoques, deixando mais para

os pescadores profissionais e de subsistência. SeidI e Moraes (1997)
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#  recomendam ainda, que a política local deve trabalhar para atrair mais

9  visitantes natureza-orientados (nature-oriented visitors) e que os recursos

^  pesqueiros devem ser manejados principalmente como parte do ecossistema
^  como um todo e secundariamente em função de sua exploração como recurso

natural renovável.

^  Essa reorientação da política das atividades turísticas deve contar com a
A

participação ativa dos operadores de turismo pesqueiro já instalados na região.

^  Esses operadores detêm uma grande experiência nesse ramo de atividades no
^  Pantanal, que precisa ser aproveitada, como também devem opinar sobre o

®  ritmo das mudanças, pois certamente vão necessitar de algum tempo para

aprender a atrair e cativar um novo cliente, em função das novas diretrizes do

^  turismo. O Pantanal é uma área extensa e diversificada o bastante para
(0 oferecer um leque considerável de opções, para diferentes tipos de pescadores

0  esportivos e turistas. Portanto, é necessário avaliar os atrativos, a capacidade

de carga (número de visitantes) e os empreendimentos compatíveis com as

diferentes regiões, traçar o perfil desejável dos visitantes a serem recebidos em

cada uma delas, planejar estratégias específicas para atraí-los e criar

mecanismos permanentes de avaliação do nível de satisfação dos clientes e da

qualidade ambiental, para a perpetuação das atividades.

V

n  O conhecimento dos pescadores sobre os peixes e o ambiente

Como foi dito, o sucesso das pescarias profissionais está vinculado a um

balanço entre a quantidade capturada em peso e a qualidade dessas espécies,
*  i

o que envolve um processo de tomada de decisão. Os pescadores ponderam o

risco entre pescar uma maior quantidade de peixes de espécies geralmente

menores e menos valorizadas, mas que são capturadas com facilidade, ou

pescar uma menor quantidade de peixes de espécies nobres e valiosas,

geralmente maiores, mas que requerem maior investimento em tempo, por

serem menos abundantes e mais difíceis de serem capturadas. Petrere (1978

b) observou que, embora teoricamente fosse mais difícil capturar o tucunaré

Cichia sp. durante a cheia em alguns lagos no Estado do Amazonas,

requerendo um grande investimento de esforço, as pescarias ainda eram
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#  economicamente viáveis em função de seu elevado preço. Estudos dessa

natureza ainda não foram realizados no Pantanal e podem ser enquadrados na

categoria de modelos de subsistência apresentados por Begossi (1993): esses

modelos são utilizados para descrever o comportamento humano na procura,

#  obtenção e escolha de recursos para consumo, dentre os quais, nos modelos

^  de decisões, o consumidor (no caso, o pescador) escolhe entre um gradiente

^  de certezas /incertezas, com graus variados de risco e seu objetivo é
9
^  maximizar ganhos e minimizar custos, para obter um grau máximo de
S  satisfação (nesse caso, os rendimentos econômicos oriundos da venda do

®  pescado). Godinho et ai. (1997) estudaram as pescarias do surubim

®  Pseudoplatystoma corruscans, o maior peixe do rio São Francisco, realizadas
^  pela Colônia de Pesca de Pirapora (MG) e observaram que o trabalho de pesca
#

^  do barco-mãe era liderado por um pescador, que decidia a permanência em

0  determinados sítios e a duração diária do trabalho, em função do rendimento

^  da pesca.
Quanto maior o nível de conhecimento dos pescadores sobre os peixes

e o ecossistema, mais acertadas devem ser suas decisões e maior o sucesso

de suas pescarias, o que se aplica tanto aos pescadores profissionais quanto

aos esportivos. SeidI e Moraes (1997) verificaram que o sucesso das capturas

dos pescadores esportivos está significativamente correlacionado com a idade

e com o nível de educação, e destacam que, ao contrário do conhecimento

convencional, esse sucesso não está correlacionado aos gastos de viagem, à

experiência local ou à paixão pela pesca. Os pescadores profissionais nativos

do Pantanal acumularam ao longo de muitas gerações um conhecimento

extraordinário sobre a ecologia da região, que vem sendo transmitido de pai

para filho na prática e experiência diária. Esse nível de conhecimento é tão

evidente que, em muitos depoimentos, os profissionais reclamam da presença

dos pescadores esportivos que escolhem como local de pesca, aqueles onde

eles se encontram, pois "é lá que está o peixe**. Muitos pescadores

profissionais são descendentes das populações indígenas originais da região, o

que reforça ainda mais o seu papel como herdeiros e depositários dessa

cultura ancestral.

Catella et ai (1996) e Catella et al (1997) observaram que a atividade

de pesca profissional apresenta particularidades nas diversas regiões e

247

o



#

9  ambientes aquáticos da Bacia do Alto Paraguai, refletindo o grande

conhecimento que esses pescadores detém sobre o ecossistema regional^:

identificam cardumes de peixes e o seu deslocamento observando a superfície

das águas; conhecem o habitat, horário ideal, época do ano, método e isca

9  específicos para capturar cada peixe; fabricam os próprios instrumentos de

^  pesca como canoas, redes, tarrafas e anzóis; levantam acampamentos

aproveitando os recursos locais; utilizam várias plantas nativas para remédio,

fibras; conhecem as propriedades de muitas madeiras para diversas finalidades

9

9

9

9

9

9

9  e os hábitos de vários componentes da fauna da região.

9  Atualmente, existe uma tendência da comunidade científica mundial em

®  reconhecer que as populações locais possuem as respostas necessárias à sua
^  sobrevivência no meio em que vivem e que precisam ser ouvidas e respeitadas
0  em sua maneira própria de pensar, se realmente quisermos aprender a

9  manejar o meio ambiente de modo sustentável (Ford e Martinez 2000,

^  Welcomme 2001). Trata-se do conhecimento ecológico tradicional, identificado

como TEK ou TEKW (Traditional Ecological Knowledge). Esses Autores

argumentam que, com o aumento da velocidade das mudanças ecológicas,

cresce também a necessidade de informação básica para direcionar as

atividades de conservação e recuperação ambiental. No entanto,

freqüentemente, as informações são escassas, mas existe uma fonte

9

9

v9

v9

9

9

<■ »

'  )

'9

l'~4

f  /I

^ Nesse contexto, gostaria de narrar um simples episódio que vivenciei e me fez refletir sobre o
grau de conhecimento e intimidade dos pescadores profissionais, acerca do meio ambiente e
dos peixes do Pantanal. Certa vez, fizemos um trat)alho de campo auxiliados por um grupo de
pesc^ores profissionais da Cooperativa de Pesca de Corumt)á (COOPECOR) no rio Piquiri,
distante cerca de três dias de viagem em t>arco de motor central, a montante da cidade.
Voltando para casa, o motor do barco quebrou logo de saída e fomos engenhosamente
conduzidos por dois barcos de motor de popa amarrados nas laterais. Isso alongou o tempo de
viagem e exigiu muito mais dos pescadores que se revezaram na direção dos t)arcos laterais.
Antes de chegar, fizemos uma breve parada em uma localidade do rio Paraguai, acima de
Corumbá. Era um fim de tarde, e eu estava conversando com um dos pescadores, o Sr. Ângelo
Amorim, quando ele olhou em volta, coçou a cabeça e disse: "Ah..., acho que vou ali matar um
pintado". Disse isto com a mesma naturalidade com que eu poderia dizer "vou ali no
supermercado comprar um frango assado para o almoço", e com a mesma certeza que eu
saberia que iria encontrar o frango. Pegou o remo e sua canoa-de-um-pau-só e saiu. Passados
uns trinta minutos ele retomou com um pintado de uns 15 kg deitado no fundo de sua canoa.
Ora, provavelmente quando o Sr. Ângelo oltiou em volta e disse que ia pescar, realizou, numa
fraç^ de segundos, sem se dar conta, uma sofisticada análise de custo /benefício entre as
chances de capturar sua presa naquele ambiente em que nós estávamos, horário e época do
ano, e o investimento que deveria fazer, visto que estava cansado pelos percalços da viagem.
Por meio desse episódio fica evidente o quanto nós, pesquisadores, podemos aprender com
esses pescadores, ganhando tempo e economizando para a sociedade, ao decodificar em
nossa linguagem ar^èmica esses conhecimentos, que já foram produzidos e se encontram
acumulados nesse segmento tão pouco considerado por essa mesma sociedade.
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#  complementar de conhecimentos sobre os ecossistemas, mantidos pelas

populações humanas, cujas vidas encontram-se entrelaçadas de maneira

complexa a algumas regiões peculiares. O conhecimento local é bastante rico,

pois foi acumulado ao longo de muitas gerações, por meio da observação e

#  correspondentes adaptações culturais, num contexto de modificações

^  ecológicas de longa duração.
S

S

0

0  6.2 Delimitação de estoques

0

^  Várias definições do conceito de estoque vêm sendo apresentadas na
0
^  literatura de pesca e, atualmente, esse conceito descreve essencialmente as
0

0  características de uma unidade populacional considerada homogênea, para

0  atender aos propósitos particulares do manejo (Begg, Friediand e Pearce

^  1999). As unidades de manejo, por sua vez, podem ser reconhecidas como
subpopulações que se distinguem umas das outras através de diferenças

significativas na composição genética, detectadas por meio de marcadores

0  moleculares, nucleares, mitocondriais (Calcagnotto 1998) ou de atributos

morfológicos e comportamentais (Waldman 1999). Em outras palavras, a

premissa básica que sustenta a definição atual do conceito de estoque é que

existe um marcador (genético ou fenotípico), que deverá se manter constante,

com pouca variação, sob os diferentes métodos de identificação (Booke 1999).

A despeito da diversidade de abordagens e métodos para definição de

estoques, todos se baseiam num princípio comum: os sinais que variam entre

os estoques devem exceder sua variação dentro de cada estoque

individualmente (Waldman 1999).

De acordo com Waldman (1999), os primeiros estudos para definição

dos estoques focalizaram as características morfológicas dos peixes

(contagens merísticas e medidas morfológicas) expressas fenotipicamente.

Posteriormente, esses estudos se beneficiaram do desenvolvimento de

técnicas laboratoriais e estatísticas mais sofisticadas, incorporando

informações genéticas que refletem o tempo, as pressões de seleção e o grau

de isolamento das populações e informações ambientais como a análise

microquímica de otólitos (Waldman 1999). A eletroforese de proteínas espécie-

0

0

0

O
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#  específicas para peixes foi uma das primeiras técnicas laboratoriais

empregadas a partir da década de 1950 para definição de estoques, apontando

diferenças genéticas inter e intrapopulacionais, e foi utilizada sobretudo até a

década de 1980 (Booke 1999, Machado 1992). A técnica se baseia na

^  ocorrência de diferentes proteínas, refletindo òs vários genótipos, as quais

^  apresentam propriedades físico-químicas distintas e podem ser separadas em

^  função de suas cargas (Machado 1992). Uma importante limitação da
^  eletroforese é que as diferenças detectadas entre indivíduos e populações são
0  indicadores positivos de diferenças genéticas, mas a ausência de diferenças

9  eletroforéticas não implica que essas diferenças não existam (Machado 1992).

^  Onde a eletroforese não solucionou a identificação de grupos de peixes,
9
^  novos métodos de investigação foram desenvolvidos, ocorrendo em cada

^  década, desde 1950, uma técnica bioquímica predominante, ou sua

9  combinação com o uso de caracteres morfológicos para a definição de

estoques (Booke 1999). Segundo o Autor, o estudo dos cromossomas foi muito

útil para identificação de espécies de peixes nas décadas de 1960 a 1980, mas

não ajudou na definição de unidades populacionais. Durante a década de 1970

^  foram desenvolvidos outros usos para proteínas, e a partir da década de 1980

iniciou-se o estudo de DNA e do DNA microsatélite, que vêm sendo utilizados

'  como marcadores para a definição de estoques (Booke 1999). No entanto,

^  ressalva o Autor, as metodologias de proteínas e DNA também apresentam

suas limitações, como na definição de estoques ou grupos de peixes que vivem

em um mesmo habitat específico, reproduzindo-se em gerações sucessivas.

Campana e Thorrold (2001) apontam o estudo da composição química

dos otólitos como a mais recente ferramenta para o entendimento da

integridade dos estoques, e acreditam que esse estudo poderá alterar a

perspectiva atual de avaliação e manejo das populações de peixes exploradas.

Segundo os Autores, desenvolveram-se três disciplinas sobre o tema:

formação de anéis, microestrutura e composição química dos otólitos, cujos

avanços devem-se a suas características químicas peculiares e propriedades

cronológicas. A composição química dos otólitos está relacionada às condições

ambientais experimentadas por um peixe individualmente e, ao contrário de

ossos e escamas, o organismo não reabsorve o material previamente

depositado nos otólitos, o que os torna registros completos tanto de
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%  crGscimsnto do peixe, como do ambiente (Bilton 1974, Campana e Thorrold
•  2001). Segundo Campana e Thorrold (2001) os otólitos apresentam um dos

melhores exemplos de cronobiologia do reino animal registrados na literatura,

combinando seqüências anuais de mais de 110 anos em peixes adultos, com a

cronologia diária nos estágios larvais e em jovens com menos de um ano. De
#  acordo com Campana e Thorrold (2001) a análise de otólitos vem sendo um

®  instrumento direcionado para responder questões sobre os padrões de

^  migração ou a extensão da sobreposição entre populações, e exemplificam
0  com os estudos de Campana et al, (1999) e Thorrold et ai. (1998):
&  - Campana et al. (1999) utilizaram a composição de microelementos dos
®  otólitos ("impressão digital" elementar = elemental fingerprint) de Gadus

morhua (atlantic cod) para identificar os membros de quatro populações

adjacentes, durante sua sobreposição no período reprodutivo de inverno,

0  usando as impressões digitais como referência. Segundo os Autores, essas

^  "digitais" foram utilizadas como marcadores naturais, semelhantes aos

^  marcadores convencionais, mas com a vantagem de se obter recapturas
^  muito grandes (n = 2700). Campana et al. (1999) comentam que os estudos

0  de DNA microsatélite convencionais dos mesmos peixes não foi capaz de
distinguir as populações.

-  Thorrold et al. (1998) utilizaram a análise isotópica e a composição

elementar de otólitos de Cynoscion regalis (weakfish), para caracterizar e

diferenciar populações adjacentes que habitavam regiões de estuários ao

longo da costa leste dos E.U.A. Muitos anos depois, os Autores coletaram
adultos de uma mesma classe etária quando retornavam para se reproduzir

nesses estuários e realizaram a análise isotópica e a composição elementar

das regiões centrais de seus otólitos, que correspondiam à fase juvenil, e
compararam com as coleções anteriores. Thorrold et al. (1998) verificaram
um retorno maior que 85% em algumas, mas não em todas subpopulações

e comentam que outros métodos, incluindo DNA microsatélite, foram
incapazes de distinguir os juvenis dos vários estuários.

Calcagnotto (1998) utilizou a análise de restrição do DNA mitocrondrial

(mtDNA) produzido por 14 enzimas de restrição, como ferramenta para
caracterizar os bancos genéticos naturais (unidades de manejo) de pacu
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Piaractus mesopotamicus e pacupeva Mylossoma duriventrís, oriundos do

Pantanal e do rio Paraná, e de tambaqui Colossoma macropomum e pirapitinga

^  Piaractus brachipomus oriundos da Amazônia. O Autor utilizou em seus
^  estudos um total de 84 exemplares de pacu, separados em oito grupos de
#  procedência distintas: quatro grupos de exemplares selvagens capturados nos

rios Cuiabá (MT), Aquidauana, Taquari e Miranda (MS); um grupo de

^  exemplares selvagens capturados no rio Paraná a jusante do reservatório de
^  Porto Primavera (MS/SP); três grupos de exemplares cultivados, representados
0  pela geração F1 do cruzamento de exemplares oriundos (1) dos rios Taquari,

9  Coxim e Cuiabá, (2) do rio Miranda e (3) do río Miranda e de outro local não

^  identificado do Pantanal. Calcagnotto (1998) verificou que a análise dos
^  estoques selvagens de pacu mostra ausência total de variabilidade em termos

0  de fragmentos de restrição do DNA mitocondrial. O Autor considera que vários

&  fatores podem contribuir em maior ou menor grau para esse fato, como a

^  presença de estágios larvais planctônicos de longa duração e a grande
0

mobilidade de exemplares adultos, que parecem ser especialmente relevantes
0
0  para o pacu do Pantanal. Calcagnotto (1998), com base nos dados obtidos

0  sobre variação do DNA mitocondrial do pacu, inclui a espécie na Categoria IV

de Avise (1989), na qual as populações apresentam intenso intercâmbio

genético e não foram subdivididas por barreiras geográficas históricas ou

atuais. Calcagnotto (1998) considera, então, que os pacus dos rios do Pantanal

compõem um único e grande banco genético In situ, ou seja, uma única

unidade de manejo. O Autor ressalva, no entanto, que a existência da

uniformidade genética detectada pelas análises do DNA mitocondrial, não

implica, obrigatoriamente, que não se possa caracterizar outro cenário

populacional através do uso de marcadores nucleares como, por exemplo, pelo

DNA microssatélite.

Foresti, Toledo-Filho e Almeida-Toledo (1992) abordaram o manejo da

pesca sob o prisma da conservação da diversidade genética questionando:

como utilizar os recursos biológicos existentes e deixar disponível para as

próximas gerações uma reserva de recursos genéticos que possa continuar a

ser explorada? Os Autores consideram que, para o manejo adequado dos

recursos genéticos nos programas de exploração dos estoques pesqueiros, é

fundamental a correta identificação e um conhecimento adequado dos
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^  estoques existentes. Em vista disso, Foresti, Toledo-Fiiho e Almeida-Toledo

#  (1992) aconselham que o gerenciamento pesqueiro deve ser executado tendo

^  em vista não apenas a produção, mas levando-se sempre em consideração o
^  quanto pode ser extraído sem danos ou alterações das características
^  genéticas das populações exploradas.

#  Entretanto, mesmo considerando a importância de se identificar a estrutura

^  dos estoques, poucos são os estudos de avaliação de estoques que realmente
^  implementam os requerimentos necessários para identificá-los (Begg, Friediand
0  e Pearce 1999). De acordo com Hilborn e Walters (1992), o excedente que um
9  determinado estoque pode produzir é um resultado particular da interação

^  quantitativa que ocorre entre vários parâmetros populacionais importantes no

^  ambiente onde ele reside. A maioria dos métodos de avaliação de estoques
9
^  empregam modelos para descrever esses parâmetros populacionais,
0  assumindo que as populações são fechadas e apresentam características

&  homogêneas (Begg, Friediand e Pearce 1999). No entanto, advertem Hilborn e

^  Walters (1992), esses parâmetros podem variar drasticamente de estoque para
9
^  estoque, mesmo dentro de uma mesma espécie numa estreita área geográfica.

0  Em vista disso, resultados mal orientados podem ser obtidos assumindo-se,

9  equivocadamente, que a população em estudo é uma população fechada,

^  quando poderia ser um fragmento de uma população maior ou mesmo um
conjunto de populações (Begg, Friediand e Pearce 1999).

A delimitação dos estoques pesqueiros na região do Pantanal permanece

em aberto para todas as espécies, exceto para o pacu, como investigou

Calcagnotto (1998). Essa questão é da maior importância para o manejo das

espécies da região, lembrando que não existem barreiras geográficas ao longo

de todo o rio Paraguai, desde suas cabeceiras no norte de Mato Grosso à sua

foz no rio Paraná e daí ao rio da Prata e oceano Atlântico. Portanto, nesse

ponto é oportuno retomar duas questões propostas anteriormente:

provavelmente os estoques pesqueiros dos extremos norte e sul da bacia,

respectivamente no Pantanal e no rio da Prata, são distintos, mas onde

ocorrem as transições entre os estoques das diferentes espécies? Será que

existem estoques intermediários? Essas questões merecem ser investigadas, e

dependendo dos resultados, implicarão uma série de negociações sobre o

manejo da pesca ao nível nacional e internacional, considerando-se que a
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#  Bacia do rio Paraguai compreende dois estados brasileiros e envolve quatro

^  países, Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina com políticas independentes de
pesca.

m

#

^  6.3 Esforço de pesca
9

9
^  Em geral, pode haver mais de uma medida adequada para expressar o
0  esforço de pesca (f), mas é preciso que haja uma relação linear com a captura,

9  isto é, duas unidades de esforço devem capturar em média mais do que uma

unidade de captura, quando operando em condições semelhantes. Por

exemplo, pode-se adotar como medida de esforço o número de barcos em

0  atividade, o número de pescadores ou o volume de combustível gasto nas

9  pescarias, a potência do motor dos barcos ou, ainda, combinar essas variáveis

(Sparre et a/. 1989, Ricker, 1975). Os Autores aconselham, ainda, a multiplicar

essas variáveis por uma medida de tempo, como dias ou horas de pesca,

concluindo que a medida de f a ser adotada depende das informações

disponíveis, porém, tanto quanto possível, deve ser proporcional à mortalidade

por pesca, F. Neste estudo, adotou-se como esforço o produto entre o número

^  de pescadores e o número de dias de pesca, que se revelou uma medida

^  adequada para os dados do SCPESCA/MS, uma vez que apresentou relação

^  linear altamente significativa com a captura total anual e captura total mensal,

para as pescarias profissional e esportiva.

Petrere (1978 a) verificou que o número de pescadores X número de

^  dias de pesca, ou simplesmente o número de pescadores, foram as medidas

de esforço mais convenientes para analisar os dados de captura e esforço da

^  pesca no Estado do Amazonas. Para chegar a esse resultado, Petrere (1978a)

'  avaliou os parâmetros S^, média, gi e g2 da distribuição de freqüência de cinco

medidas de esforço, obtidas para malhadeira, arrasto, linha de mão, arpão,

zagaia e caniço, empregados nas pescarias comerciais e efetuou

transformações das CPUEs (raiz quadrada mais 0,5, e logarítmo decimal mais

1), quando as distribuições não apresentaram normalidade. Merona e

Bittencourt (1988) seguiram essas indicações, e adotaram o número de

pescadores x número de dias de pesca, como medida de esforço para analisar
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o dados de desembarque pesqueiro no Mercado de Manaus entre 1976 e

^  1986. Okada, Agostinho e Petrere (1996) relacionaram a captura total no

reservatório de Itaipu, no rio Paraná, efetuada por diferentes tipos dem

^  aparelhos, ao número de pescadores multiplicado pelo número de dias de
(H pesca. Alonso (1998) adotou o produto entre a captura diária por pescador para

^  espinhei, arpão ou malhadeira e o número ou a duração das pescarias, como

medida de esforço em modelos empíricos de captura, para a pesca de grandes

bagres, em um setor colombiano do Alto Amazonas. Batista (1998) utilizou a

0  CPUE em kg/pescador-dia para comparar a produtividade entre diferentes tipos

^  de embarcações, canoa e barco de pesca, uma vez que o segundo permite o

transporte de apetrechos maiores, com mais facilidade e com maior mobilidade

no interior do Estado do Amazonas.

m

&

m

m

m

&

^  Padronização do esforço

De acordo com Lima et ai (2000), os investigadores da pesca estão

sempre procurando por estimativas confiáveis da mortalidade por pesca (F) e

do esforço pesqueiro (f), o que se torna difícil quando são empregados

aparelhos com diferentes poderes de pesca. Ricker (1975) recomenda que,

quando ocorrem diferentes tipos de pescaria simultaneamente sobre um

mesmo estoque, o esforço e a captura (Y) de cada um deve ser tabulado

separadamente, sendo necessário reduzir esses esforços a uma unidade

padrão. Essa padronização é um procedimento comum relatado na literatura de

pesca e consiste em dividir a captura por seu correspondente esforço

padronizado. Esse último vem a ser o esforço multiplicado por um índice de

padronização, ou índice de conversão do esforço (lEC); que corresponde a

uma razão Y /f, escolhida arbitrariamente de uma das artes de pesca (Lima et

ai. 2000). Entretanto, esses Autores demonstraram que o uso de um índice

para padronizar o esforço de um barco, aparelho ou, nesse caso de

pescadores de diferentes categorias, é falacioso, pois a CPUE total, após a

padronização, é igual à CPUE do barco, aparelho ou pescador arbitrariamente

escolhido como padrão. Em vista desse iaXo, não foi efetuada a padronização

do esforço da pesca profissional e esportiva, realizando-se o somatório da
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#  captura e esforço de ambas as categorias, para se obter a captura, o esforço e

9  a CPUE total, por ano e por mês.
9

9
^  Qualidade da medida de esforço

9

Welcomme (1985,1999) e Isaac, Ruffino e Melo (2000) reconhecem que

é particularmente difícil coletar dados sobre a produção pesqueira e obter

^  medidas confiáveis de esforço nas pescarias de águas interiores, em função
9  das enormes distâncias e da complexa geografia de muitas regiões, além do

^  alto grau de variabilidade, sobretudo das pescarias artesanais, denominadas

^  como "pesca difusa". Welcomme (1999) acrescenta que, em algumas
9
^  pescarias, soma-se à complexidade dos aparelhos de pesca a diversidade das
9  práticas sociais, com pelo menos três grupos principais de pescadores que

9  alocam o seu tempo de forma diferente, como descrevem Petrere (1978 a,

1978 b), Bayley e Petrere (1989) e Batista (1998) para a região amazônica.

Junta-se a isso a dificuldade de controle dos pontos de desembarque que,

quando existem, são espacialmente dispersos e de difícil acesso (Isaac,

9  Ruffino e Melo 2000). O esforço, nessas circunstâncias, usualmente é reduzido

a uma simples estimativa do número de pessoas que ativamente praticam a

^  pesca em algum momento do ciclo anual (Welcomme 1999), ou eventualmente
A, a um "dia", como optaram Isaac, Ruffino e Melo (2000) para as condições da

^  pesca na região do médio Amazonas em Santarém (PA).

Algumas dessas dificuldades enumeradas acima não se aplicam à

realidade atual da pesca no Pantanal, onde existem apenas dois grupos

^  expressivos de pescadores (profissionais e esportivos) e o anzol é o único

^  aparelho de captura permitido para todos. Procurou-se contornar outras

^  dificuldades no planejamento do SCPESCA/MS, incorporando-se o número de

^  dias de pesca na medida de esforço, além do número de pescadores. A coleta
de dados por meio desse sistema corresponde a um censo de toda a atividade

de pesca na Bacia do Alto Paraguai, oficialmente vistoriada pela Polícia

Ambiental no Estado de Mato Grosso do Sul, porém sujeita a erros, como foi

discutido anteriormente. O trânsito em Mato Grosso do Sul é restrito a poucas

estradas em função do Pantanal, o que obriga os pescadores esportivos e os
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9  veículos que transportam o pescado comercializado, a passar em frente aos

®  postos de vistoria da Polícia Ambiental, localizados estrategicamente.
^  A validade da aplicação de técnicas estatísticas para a análise das
9
H  informações sobre a pesca é dependente da qualidade dos dados básicos
<9 originais (Isaac, Ruffíno e Melo 2000). Neste estudo, verificou-se que a

9  estimativa do esforço foi obtida com maior precisão para a pesca esportiva do

®  que para a profissional, o que contribuiu para a obtenção dos maiores
coeficientes de correlação entre captura e esforço (anual e mensal) para a

&

m
^  pesca esportiva, do que para a profissional. Esses fatos podem ser atribuídos,

9  principalmente, aos seguintes fatores: (a) estabelecimento de cota fixa de

captura mais um exemplar por pescador esportivo, (b) características

intrínsecas de cada modalidade de pesca e (c) maior porcentagem de

m

9

9
^  informações recuperadas para a pesca esportiva.

9  Como os pescadores esportivos estão limitados por uma cota fixa de

captura que muitas vezes é atingida, a quantidade total de pescado capturado

corresponde aproximadamente ao produto entre o número de pescadores e o

valor dessa cota. Entretanto, essa relação está sujeita a um fator aleatório que

vem a ser a permissão para capturar além da cota ainda um exemplar de

qualquer tamanho, escolhendo-se normalmente o maior peixe como tal. Por

outro lado, os pescadores profissionais não estão limitados a uma cota,

portanto, sua captura está sujeita a diversos fatores como a disponibilidade e

vulnerabilidade dos peixes em cada época e sua motivação para pescar, como

foi discutido anteriormente.

A pesca profissional e esportiva apresenta características muito distintas

quanto à organização e à rotina no Pantanal, o que interfere na qualidade das

informações que são prestadas aos guardas florestais e anotadas nas guias de

controle de pescado, durante a vistoria dos peixes ao final das pescarias. Em

geral, o número de pescadores esportivos é constante durante o período de

uma pescaria, pois tanto o número de participantes como as definições das

datas (e o número de dias de pesca) são previamente acordados entre eles

próprios, ou acertados na aquisição de um pacote turístico. Freqüentemente,

as pescarias profissionais também são realizadas em grupo, mas o número de

pescadores e o número de dias de pesca de cada um, podem variar durante

uma pescaria. Os pescadores profissionais costumam se deslocar em conjunto
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9  até as áreas de pesca, onde acumulam o pescado numa caixa isotérmica

^  comum. Porém, cada pescador tem completa autonomia sobre o seu tempo e
^  quando julgar que Já capturou o bastante, dependendo da distância em que se
9
^  encontra, pode voltar para casa valendo-se de sua própria canoa ou de

9  "carona" com algum barco. Nessas circunstâncias, muitas vezes, torna-se difícil

9  informar com precisão o número de pescadores e o número de dias de pesca

investidos na captura de todo o pescado, que é apresentado em conjunto para

a vistoria na Polícia Ambiental. Assim, as datas, o número de dias de pesca e o

0  número de pescadores anotados nas guias de controle de pescado espelham

9  melhor as pescarias esportivas do que as profissionais.

^  Petrere (1978 a) ao estudar o esforço da pesca comercial em dois lagos
9^  localizados próximos a Manaus, discute a qualidade das informações obtidas
^  sobre as pescarias, avaliando, positivamente, o curto intervalo de tempo de

9  viagem entre os lagos e o Mercado de Manaus, de modo que os pescadores

teriam mais facilidade em rememorar o histórico da pescaria, fornecendo ao

coletor de dados no mercado informações mais precisas. O Autor atribuiu as

^  perdas de qualidade das informações ao fato do pescador estar sempre

9  improvisando e trabalhando em condições desfavoráveis, com aparelhos de

^  dimensões variáveis, das quais não se lembra corretamente ao fornecer as

informações.

^  A dificuldade em informar o número de dias de pesca e /ou o número de

pescadores profissionais, pode ser uma das causas do grande número de

guias de controle de pescado sem esses campos preenchidos e que, portanto,

não puderam ser utilizadas para o estudo da relação captura versus esforço.

^  Vale lembrar que recuperou-se o esforço para 91 % de 70.628 pescarias

esportivas (cada pescaria corresponde a uma guia de controle de pescado) e

^  apenas 55% de 4.244 pescarias profissionais; para alguns meses, o esforço foi

recuperado para menos de 1/3 das pescarias profissionais.

^  O número de dias de pesca (NDP) para a pesca profissional e esportiva

foi calculado efetuando-se a diferença entre a data inicial e final da pescaria,

declarada pelos pescadores, procurando-se descontar o "tempo de viagem".

Petrere (1978 a) adotou o mesmo procedimento para definir o número de dias

de pesca como um dos componentes do esforço. O Autor explica que em seu

trabalho o número de dias de pesca corresponde ao tempo total de pesca,
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9
9  Incluindo o tempo gasto para detectar o peixe e capturá-lo, descontando-se o
9  tempo de ir até o pesqueiro e voltar.

^  Como foi descrito anteriormente, ao se implantar o SOPESCA/MS
9^  deparou-se com pescarias profissionais e esportivas multi-específicas,
9  praticadas geralmente por um grupo de pescadores, que capturam numerosas
9  espécies ao longo de vários dias de pesca. Essas informações foram

®  registradas nas guias de controle de pescado e utilizadas para calcular a
relação entre a captura total e o esforço empreendido, por ano e por mês, por

categoria de pesca. Entretanto, verificou-se que era virtualmente impossível

9  distinguir a fração do esforço, que foi aplicado na captura de cada espécie

^  individualmente. Assim, o mesmo esforço calculado por guia foi alocado de

forma independente para cada espécie capturada. Esse procedimento não

^  implicou distorção do peso capturado por espécie, mas superestimou o esforço,
9  principalmente para aquelas espécies pouco visadas, sobre as quais,

^  efetivamente, foi dirigida menor fração do esforço, ou para aquelas capturadas

acidentalmente, quando os pescadores procuravam pelos peixes mais nobres

ou para as espécies menos abundantes. A superestimativa do esforço de

pesca pode influenciar o coeficiente de determinação da relação entre

captura ou CPUE e esforço para as espécies menos abundantes, pois a

magnitude desse coeficente depende da faixa de oscilação da variável

regressora, como descreve Werkema e Aguiar (1996): pode ocorrer um valor

elevado de se a variável regressora (nesse caso o esforço), assumir um

campo de variação irrealisticamente grande, o que não ocorre em condições

usuais.

Uma tentativa de correção para a superestimativa do esforço poderia ser

ponderá-lo entre as espécies registradas numa mesma guia, porém, qual seria

o melhor critério para se efetuar essa operação? Uma opção seria ponderar o

esforço pelo número médio de exemplares capturados por espécie em cada

guia, efetuando-se: (1) dividir a captura em peso de cada espécie pelo peso
médio de um exemplar, obtendo-se o número médio de indivíduos capturados

por espécie; (2) dividir o esforço pelo número total de indivíduos capturados; e
(3) multiplicá-lo pelo número de indivíduos de cada espécie, obtendo-se a
fração do esforço que corresponde a cada espécie. Através desse
procedimento, assume-se que, em média, investe-se o mesmo esforço por

259

9

9

9

9

9



#

exemplar, Independente da espécie ou do tamanho, o que de fato não é

verdade. Portanto, esse procedimento poderia gerar outro efeito indesejável,

subestimando o esforço de captura para as espécies maiores e nrtenos

abundantes.

Em suma, no SCPESCA/MS a precisão dos dados depende de quão

correto são (a) a pesagem das espécies realizada pelos guardas ambientais e

(b) as informações prestadas pelos pescadores profissionais e esportivos, e

preenchidas pela Polícia Ambiental/MS na guia de controle de pescado, no ato

de fiscalização (Catella et ai. 2001). Assim, é difícil contornar algumas

características intrínsecas das pescarias que prejudicam a qualidade dos

dados, mas é possível melhorar a qualidade das informações realizando; (1)

treinamento periódico dos policiais ambientais, como vem sendo efetuado

pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de MS e Embrapa Pantanal,

para tirar suas dúvidas no preenchimento das guias, ouvir suas sugestões para

o aprimoramento do sistema e reforçar a importância e responsabilidade de

seu trabalho para o manejo da pesca; (2) divulgar os resultados produzidos

pelo SCPESCA/MS para todos os usuários da pesca, a fim de conscientizá-los

da importância de sua contribuição para o Sistema, do qual eles serão os

maiores beneficiários; (3) partir para uma nova fase de administração da pesca

no Estado como sugere Welcomme (2001), críando-se um sistema de parceria

entre gestores da pesca, órgãos de pesquisa e usuários da pesca, delegando

para esse últimos a responsabilidade de fornecer as informações (como o

preenchimento das guias, por exemplo), descentralizando-se o trabalho que

hoje é realizado somente pela Polícia Ambiental/MS.

Eficiência das pescarias ao iongo do tempo

A eficiência das pescarias raramente se mantém constante, pois os

pescadores estão sempre engajados na procura de novos métodos e

tecnologias de pesca, que normalmente envolvem alterações nos aparelhos de

pesca e no nível de conhecimento (Híibom e Waiters 1992). Silva (1986)

acrescenta que, uma vez aprendida uma nova técnica, os pescadores jamais

retrocederão profissionalmente, referindo-se ao uso de redes no Pantanal. No
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entanto, essas previsões não se confirmaram, pois as pressões políticas

regionais culminaram com a proibição da rede e perda de eficiência das

pescarias profissionais, tema que será abordado posteriormente. O presente

estudo foi conduzido num período relativamente curto, mas é possível apontar

%  algumas mudanças dessa natureza, como o aumento da potência dos motores

^  de popa dos barcos utilizados pelos pescadores esportivos (barcos alugados

ou de apoio dos barcos-hotéís), de um padrão de 25 hp para 30/40 hp

(observação pessoal). Consequentemente aumentou o raio de ação dessas

^  embarcações, encurtando o "tempo de deslocamento local", viabilizando o

^  acesso a áreas de pesca mais remotas (e menos exploradas) e aumentando a

eficiência das pescarias. O mesmo ocorre com os pescadores profissionais

que, quando conseguem adquirir um barco com motor de popa, deixam de

m

m

m
^  utilizar o barco a remo, optando geralmente por um motor de 15 hp.
#  Ivo e Rocha (1988), estudando a pesca do pargo Lutjanus purpureus nas

^  costas do norte e nordeste do Brasil, descrevem que a área de pesca

^  expandiu-se com a redução da OPUE dos bancos oceânicos da região
^  nordeste, para a plataforma continental do Ceará e Maranhão e

posteriormente, para a costa do Pará e Amapá. Com o intuito de aumentar a

^  produção, comentam os Autores, os pescadores reduziram o tamanho do

^  anzol, alterando sua seletividade e passando a capturar indivíduos cada vez
m
^  menores.

^  Petrere aplicou modelos de covariância em dados de captura e esforço,

^  respectivamente para tambaqui Colossoma macropomum (Petrere 1986 a) e

^  tucunaré Cichia sp. (Petrere 1986 b), em sete lagos no Estado do Amazonas e

^  verificou que as capturas médias aumentaram proporcionalmente com a
m. distância entre os lagos e Manaus. O Autor explica que os lagos mais próximos

^  estão sujeitos, historicamente, a exploração mais intensa e a mais tempo do

^  que os lagos mais distantes. Petrere (1986 a) também considerou que o uso de

^  redes de emalhar mais estreitas para a captura de espécies menores nos lagos
próximos a Manaus, levaria à captura de exemplares jovens de tambaqui,

reduzindo seu recrutamento para as classes adultas, capturadas por redes de

malhas maiores. Para o tucunaré, Petrere (1986 b) considera ainda a

^  possibilidade de mudanças no comportamento das populações sujeitas a mais
tempo de exploração, que poderiam aprender a evitar o tridente utilizado pelos
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•
(P pescadores. Merona e Bittencourt (1988), acompanhando os desembarques no

#  Mercado Municipal de Manaus entre 1976 e 1986, observaram que a pesca do

^  tambaquí Colossoma macropomum sofreu uma mudança estratégica em 1981,
quando as capturas com malha tornaram-se claramente mais importantes que

(j^ as de redinha, aumentando sobremaneira em produção e em esforço

#  empreendido. Os Autores observaram também que na pesca do jaraqui

Semaprochilodus spp. a importância das arrastadeiras aumentou

^  continuamente entre 1979 e 1986, tanto em termos de produção como em
termos de esforço desenvolvido.

#  No lago Tana, Etiópia, os pescadores tradicionais sempre utilizaram

^  canoas de junco (reed boats) empregando diversos tipos de aparelhos de
pesca nas áreas rasas do litoral (Wudneh 1998). A partir de 1986, descreve o

Autor, iniciaram-se projetos de desenvolvimento da pesca em pequena escala,

%  que introduziram barcos motorizados, formando-se outro grupo de pescadores.

m

m

m

Estes passaram a utilizar redes de nylon maiores, percorrendo outras e mais

extensas áreas do lago, e obtendo maior CPUE do que as pescarias

tradicionais.

6.4 Capturabilidade das pescarias profissionais e esportivas

Verificou-se que os pescadores profissionais capturam maior quantidade

de peixes por unidade de esforço, do que os pescadores esportivos, isto é, sua

capturabilidade (q) é 2,89 vezes maior. Provavelmente, os principais fatores

determinantes dessa diferença são (a) a delimitação da cota de captura para os

pescadores esportivos e a ausência de limite para os profissionais, e a

diferença entre essas categorias quanto (b) a motivação e objetivos para

pescar e (c) o nível de conhecimento dos pescadores sobre os peixes e o

ambiente, como foi discutido anteriormente.

A capturabilidade é uma das ferramentas que pode ser acionada para

conter ou liberar o esforço de pesca conforme os objetivos do manejo. Ela vem

sendo utilizada no ordenamento da pesca em Mato Grosso do Sul, embutida

em medidas como a proibição do uso de redes e tarrafas por pescadores
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#
II profissionais, o que diminuiu drasticamente o rendimento dessas pescarias e o
9  estabelecimento e a alteração de cotas de captura dos pescadores esportivos.

Durante a execução deste estudo observou-se que a redução da cota de

captura dos pescadores esportivos de 30 kg mais um exemplar, para 25 kg

mais um exemplar, a partir de julho de 1995, não alterou o rendimento da

#  pesca em CPUE mensal, provavelmente porque essa redução de 5 kg na cota

^  fixa foi pequena o bastante para ser compensada pela captura do exemplar
?  extra. Mesmo os rendimentos excepcionais registrados em fevereiro e março
9

de 1995, parecem não contestar essa idéia, pois, circunstancialmente, podem

#  estar associados à grande cheia que se esboçava nesse ano. Considere-se,

9  ainda, que a pesca profissional também apresentou rendimento excepcional

^  em fevereiro de 1995.
9
^  No entanto, poderá ocorrer alteração do rendimento das pescarias
%  esportivas em função da nova cota de captura de 15 kg mais um exemplar, em
9  substituição à anterior de 25 kg mais um exemplar, que passou a vigorar a

^  partir do período de defeso 1999/2000, decidido na primeira reunião do
Conselho Estadual de Pesca - CONPESCA/MS, em 12 de novembro de 1999,

em Aquidauana (MS). Essa medida visa reduzir a captura da pesca esportiva e,

9  como avaliam Catella et al. (2001), se respeitada, vai ocasionar a diminuição

^  geral do esforço da pesca esportiva sobre os estoques pesqueiros, podendo
trazer resultados positivos para a pesca profissional e para o setor turístico

pesqueiro. Espera-se que ocorra um aumento da captura por unidade de

^  esforço, que implica em maior rendimento para a pesca profissional e maior
9  satisfação da clientela de pescadores esportivos, que visita o Pantanal.

Entretanto, como se observou neste estudo, as cheias estão diminuindo

^  sistematicamente a partir de 1998 e, a persistir essa tendência, isso pode
^  ocasionar severa redução natural dos estoques, impedindo que esses

^  resultados positivos esperados se manifestem. Sob essa perspectiva, a

^  redução da cota dos pescadores esportivos, responsáveis por mais de % da
^  captura de toda a Bacia do Alto Paraguai, em Mato Grosso do Sul, parece ter

#  sido uma medida oportuna e acertada.

•• Como foi mencionado anteriormente, os pescadores profissionais

^  queixam-se que os pescadores esportivos "atrapalham" suas pescarias quando

^  se aproximam; o que nesse contexto significa que sua capturabilidade diminui.
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Ora, os pescadores profissionais pescam geralmente sozinhos numa canoa-de-

um-pau-só, cruzam rios e adentram o campo inundado deslizando em silêncio,

remam com vigor, mas suavemente, procurando fazer o mínimo de ruído,

evitam pancadas no barco e movimentos bruscos na água, para não afugentar

os peixes. Os pescadores esportivos que se aproximam estão geralmente em

dupla, utilizam um barco de alumínio impulsionado por um ruidoso motor de

popa, dirigido por um píloteiro prático da região, costumam trazer bebidas e

lanche a bordo, e podem ter muito que conversar, afinal estão de férias. Se o

piloteiro não for cuidadoso ao se aproximar, é perigoso virar a canoa do

pescador e mesmo que não vire, provavelmente vai afugentar os peixes que

ele espreitava.

6.5 CPUE, alterações naturais e perturbação do ambiente

CPUE em relação ao número de pescadores

Foram obtidos resultados muito interessantes sobre o rendimento das

pescarias profissionais e esportivas (CPUE), em função do número total de

pescadores de cada categoria em atividade, que podem ser discutidos em

relação à (a) competição entre os pescadores pelo peixe e (b) ao nível de

perturbação ambiental que torna o peixe mais arisco, diminuindo a

^  capturabilidade.

A competição entre os pescadores pelo recurso peixe, se baseia na idéia

de que, teoricamente, cada peixe capturado por um pescador diminui o número

de peixes disponíveis para outro pescador (ou ele mesmo) capturar.

Intuitivamente, a idéia de aumento da perturbação ambiental está vinculada ao

aumento do número de pescadores em atividade, o que aumenta o estresse

^  dos peixes, tornando-os mais ariscos e prontos para desenvolver

comportamento de fuga, ao invés de comportamento de forrageamento,

necessário para que eles sejam capturados nas pescarias de anzol.

^  Observou-se que o aumento do número de pescadores profissionais não

diminuiu sua própria eficiência de captura, sugerindo (1) que sua presença não
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9  aumentou o nível de perturbação do ambiente relacionado ao stress dos peixes

9  e (2) que eles estão evitando "competição" pelo recurso.

A despeito da ocorrência de cenas conflitantes entre pescadores

profissionais e esportivos, como foi descrito anteriormente, verificou-se que o

rendimento dos pescadores profissionais em CPUE, não se alterou em função

do aumento do número total de pescadores esportivos, ao longo do ano. Esse

fato pode ser decorrente da segregação intencional dos locais e horários de

pesca, dos pescadores profissionais em relação aos esportivos, a fim de evitar

a competição pelo peixe e minimizar o nível de perturbação ambiental causado

pelo grande número de pescadores esportivos. Os profissionais, grandes

conhecedores que são da região, podem se embrenhar com suas delgadas

canoas em locais remotos e de difícil acesso, num ambiente complexo como o

Pantanal. Os pescadores esportivos, por outro lado, utilizam barcos maiores e

mais pesados, ficando limitados praticamente ao canal do rio, às lagoas

marginais e aos ambientes de mais fácil acesso. Em relação aos horários, os

pescadores esportivos só podem pescar durante o dia, quando os barcos que

utilizam têm autorização para navegar. Essa limitação não ocorre para os

profissionais, que podem pescar quando melhor lhes aprouver, altemando

entre os turnos da manhã, tarde e noite, em função das espécies que

pretendem capturar. Entretanto, já tive oportunidade de ouvir pescadores

profissionais relatando que têm optado por pescar, preferencialmente, à noite

para evitar o movimento diário dos pescadores esportivos. A segregação de

locais e horários de pesca pode contribuir para a diferença entre a proporção

das espécies capturadas por pescadores profissionais e esportivos, a despeito

de suas preferências. Assim, pescar mais tempo a noite vai aumentar o esforço

de captura dos pescadores profissionais sobre espécies noturnas como os

grandes bagres, em detrimento do esforço sobre espécies diurnas como o

dourado e o pacu, sobre as quais recai maior esforço dos pescadores

esportivos.

Verificou-se, ainda, que o rendimento da pesca esportiva (CPUE) não foi

influenciado pelo número de pescadores profissionais, provavelmente em

função da segregação de horários e locais de pesca, como foi discutido

anteriormente. Porém, o rendimento dos pescadores esportivos variou

inversamente com o número mensal dos próprios pescadores esportivos.
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^  diminuindo em média 17,3% dos meses com menor número de pescadores

9  para os meses com maior número. Provavelmente, essa diminuição da CPUE é

função dos fatores enumerados anteriormente, (1) aumento de perturbação do

ambiente, que afugenta e torna os peixes mais ariscos, sobretudo nos canais

dos rios onde ficam confinados os pescadores esportivos e (2) a algum efeito

9  de competição pelos peixes entre o maior número de pescadores nesses

ambientes.

9

CPUE e o índice hidrológico anual

Em decorrência da estreita dependência da captura em relação à área

inundada, qualquer aumento na intensidade da inundação é transmitido para a

comunidade de peixes, levando à maior sobrevivência e crescimento dos

estoques e, consequentemente, melhores capturas nos anos subsequentes,

como já foi demonstrado em diversos sistemas (Welcomme 1985,1990).

É interessante discutir sobre a produção dos estoques e sua relação

com a intensidade das inundações no Pantanal à luz desses argumentos,

procurando-se compreender a variação do rendimento da pesca (CPUE total)

em função do índice hidrológico anual (IHA). Observou-se que o rendimento da

pesca em 1994 foi muito elevado em relação ao valor esperado, provavelmente

por ser um ano seco (IHA = 945,4), antecedido de vários anos cheios (entre

1991 e 1993 IHA > 1.315,0), ou seja, o ecossistema vinha comportando

grandes estoques pesqueiros, favorecidos por altas taxas de crescimento e

recrutamento, e pequenas taxas de mortalidade natural e por pesca em função

das extensas áreas inundadas. Esses estoques foram concentrados nos

estreitos ambientes aquáticos durante o ano mais seco de 1994, condições que

facilitaram a captura e aumentaram o rendimento da pesca (Welcomme 1985).

Ao mesmo tempo, as restrições impostas pela seca de 1994, provavelmente

reduziram o crescimento, aumentaram a mortalidade natural e a mortalidade

por pesca, levando também a um menor recrutamento biológico, que repercutiu

sobre o recrutamento para a pesca dois anos depois, diminuindo a CPUE em

1996, como se verificou.
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Em rios Inundáveis onde a captura responde à intensidade da inundação

dos anos anteriores, o atraso no tempo de resposta pode ser tomado como um

indicador do estado de exploração da pesca (Welcomme 1999). O tempo de

reação de dois anos observado nesse estudo é próprio de pescarias baseadas

em espécies migratórias, em sistemas pouco a moderadamente explorados, o

que parece ser o estágio de desenvolvimento atual da pesca no Pantanal,

conforme a descrição de Welcomme (1999,2001): o tempo de resposta entre a

cheia do ano (y) e a reação da pesca (y + í), depende do tempo médio (r) que

os peixes levam para ser recrutados para a pesca. Em sistemas pouco

pescados, ou em pescarias baseadas em espécies migratórias, pode levar

alguns anos até que os peixes entrem na pesca e as melhores correlações são

obtidas com y - 3 e y - 4. As melhores correlações de y-1 ou y-2 foram

obtidas em sistemas moderadamente explorados, ao passo que em sistemas

tropicais muito explorados, as respostas da pesca se antecipam para o mesmo

ano y ou y- f. Nos casos extremos, em sistemas altamente explorados, a

correlação é imediata com os jovens-do-ano, quando esses deixam os campos

e retornam para o canal dos rios na vazante. O Autor sintetiza: o fato das

pescarias continuarem a responder às mudanças das condições hidrológicas

sugere que o sistema não está sobrepescado.

As observações sobre o rendimento da pesca em função do índice

hidrológico anual do rio Paraguai são consistentes com as conclusões de

Agostinho, Gomes e Zaiewski (2001) acerca do sucesso do recrutamento no

alto rio Paraná. Eles observaram que o sucesso está correlacionado com a

duração, intensidade e época de ocorrência das enchentes, que essa

dependência é menor para as espécies sedentárias, que apresentam cuidados

parentais e maior para as espécies migradoras, que se reproduzem nas partes

altas e cujas larvas se desenvolvem inicialmente nas áreas de inundação.

Gomes e Agostinho (1997) apud Agostinho, Gomes e Zaiewski (2001)

concluíram que o recrutamento de Prochilodus scmfa (= P. lineatus) foi mais

dependente da duração das cheias (r=0,74) do que da altura máxima atingida

pelo rio Paraná (r=0,50), nessa mesma região.

Novoa (1989) também observou que a produção pesqueira depende do

ciclo hidrológico no rio Orinoco. As análises do desembarque pesqueiro em

CPUE de um setor desse rio foram significativamente correlacionadas com um
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^  índice hídrológico, obtendo-se também correlações mais altas para as espécies

9  migradoras de crescimento rápido, como ProchUodus mariae. Novoa (1989)

relacionou a captura anual total (Cy) com o índice hidrológico anual (Hy) pela

equação linear Cy = 0,192 Hy-165,33 (n = 6, P < 0,10 e r = 0,79). O Autor

concluiu que as variações da intensidade da inundação têm efeito marcante na

abundância das populações e nas capturas de P. mariae, bem como sobre

toda a comunidade de peixes. Novoa (1989) observou, ainda, que as pescarias

multiespecíficas do rio Orinoco evoluíram de maneira diferente, dependendo da

extensão da área de inundação e das pressões de pesca exercidas nos

diferentes setores do rio. Nas regiões sujeitas à maior intensidade relativa de

pesca (número de pescadores /km^ de área de inundação) e com menores

áreas de inundação, ocorreu alteração da composição de espécies nos

desembarques em direção às espécies de ciclo curto, "r" estrategistas. Por

outro lado, não houve evidência dessas alterações nas regiões com extensas

áreas de inundação e sujeitas à menor pressão relativa de pesca. Segundo o

Autor, a presença dessas diferentes situações num mesmo sistema deve ser

considerada na definição das políticas e estratégias de manejo para a região.

Merona e Bittencourt (1988) descrevem a produção pesqueira total e das

principais espécies desembarcadas no mercado municipal de Manaus entre

1976 e 1986. Observaram aumento regular da produção total durante esse

período de cerca de 20.000 para quase 30.000 toneladas anuais, e destacam o

ano de 1979 quando a captura e o rendimento em CPUE foram excepcionais.

Segundo os Autores, não se evidencia uma relação simples entre a captura ou

CPUE e o ciclo de enchente. Entretanto, observando-se os dados da pesca e a

altura média mensal do rio Negro em Manaus no período desse estudo,

parece-me que o rendimento pesqueiro e, principalmente, a produção, pode ser

explicada como uma resposta dos estoques pesqueiros à altura do rio, com

uma defasagem de três anos. Assim, a produção excepcional de 1979 estaria

relacionada à altura do río em 1976 (maior que 29 metros), a maior do período;

o valor elevado da CPUE em 1982 (a maior do período) estaria relacionado ao

período de 1977 a 1979, que apresentou cheias equivalentes e altas para o

período (cerca de 28 metros); a diminuição da produção e da CPUE em 1983

estaria relacionada com a altura do rio em 1980, inferior a 26 metros, a menor

do período; o aumento da produção e CPUE em 1984 seria uma resposta à
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cheia de 1981 (cerca de 27 metros) juntamente com a de 1982, a segunda

maior do período (cerca de 29 metros). A cheia de 1982 seria responsável pela

alta produção de 1985, a segunda maior do período, porém, a tendência de

diminuição do rendimento a partir de 1982, poderia ser uma resposta da

sobrexploração da pesca como um todo e dos estoques de tambaqui

Colossoma macropomum e jaraqui Semapmchilodus spp. (as espécies mais

capturadas), como se detectou nesse mesmo estudo por meio do ajuste do

modelo de Schaefer.

CPUE e o fenômeno da "dequada"

Nas condições específicas do Pantanal é preciso considerar ainda as

implicações do fenômeno local de "dequada" sobre o rendimento da pesca em

CPUE total, visto que, dependendo de sua intensidade, pode ocasionar grande

mortandade de peixes. Galheiros e Ferreira (1996) sugerem que esse

fenômeno pode agir como um "fator regulador" da estrutura e dinâmica das

populações e comunidades aquáticas, tanto sobre os peixes como sobre os

organismos que compõem sua dieta.

Além das razões apontadas anteriormente, provavelmente a grande

"dequada" dei 995, avaliada em (+++++), tenha contribuído para o menor

rendimento da pesca em 1996, pois ocasionou grande mortandade de peixes

adultos (Galheiros e Ferreira 1996, Hamilton et al. 1997). Segundo esses

Autores, dentre as espécies mais afetadas pelo fenônr^no encontram-se:

pintado Pseudoplatystoma corruscans, cachara P. fasciatum, pacu Piractus

mesopotamicus, piranha Pygocentrus nattereríe Serrasalmus spp. e curimbatá

Prochilodus lineatus, que estão entre as principais espécies exploradas pela

pesca no Pantanal. A dequada de 1997 foi a segunda maior durante o período

de estudo, avaliada em (+-•'+), causou menor rTK)rtandade de peixes do que a

anterior e aparentemente não influenciou no rendimento da pesca em 1998.

Débora Galheiros (com. pessoal) sugere que em 1997 os peixes tiveram maior

oportunidade de se refugiar em locais de águas de melhor qualidade do que

em 1995.
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Além dessa provável resposta rápida, diminuindo o rendimento da pesca

no ano seguinte em fúnçâo da mortandade maciça de peixes adultos, talvez a

dequada produza um segundo efeito sobre a ictiofóuna com maior tempo de

reação. Esse efeito seria o aumento da mortalidade dos peixes em seus

primeiros estágios de vida, uma vez que o fenômeno ocorre no início da

enchente, coincidindo com o final do período de reprodução de muitas espécies

de piracema. Nesse caso, a diminuição do rendimento das pescarias não se

manifestaria no ano seguinte, mas sim em anos posteriores, quando as coortes

atingidas pela dequada fossem recrutadas para a pesca. Contudo, esse

possível efeito da dequada de 1995 parece não ter influenciado o rendimento

da pesca entre 1997 e 1999.

6.6 Modelos de produção excedente e o manejo da pesca no Pantanal

No presente estudo, observou-se que a captura total da pesca no

Pantanal apresentou relação linear positiva com o esforço empreendido entre

1994 e 1999, ocorrendo o mesmo para a maioria das espécies individualmente,

sugerindo que os estoques encontranvse ainda subexplorados, como descreve

Shepherd (1988): quando a captura é uma pequena porção da biomassa

explorável, os pontos da relação captura versus esforço se dispõem

aproximadamente numa linha reta passando pela origem. À medida que

aumenta a exploração, a captura se aproxima da biomassa explorável, e o

nível de exploração se aproxima do topo da curva, em sua parte assintòtica. No

entanto, a situação atual dos estoques da região pode se alterar rapidamente

em decorrência de três aspectos, sobre os quais a administração da pesca

detém, progressivamente, menor controle: (1) desenvolvimento da pesca, (2)

perda de qualidade do ambiente e interrupção de processos ecológicos e (3)

ocorrência de ciclos plurianuais de cheias e secas.

Os estoques pesqueiros de águas interiores estão sujeitos ao mesmo

processo de exaustão no desenvolvimento das pescarias comerciais oceânicas

(Híiborn e Walters 1992), envolvendo as seguintes fases: (1) aumento do

esforço, (2) exploração máxima sustentável, (3) sobrexploração do estoque e

redução da CPUE, (4) colapso e (5) recuperação do estoque, se as condições
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assim o permitirem. Wudneh (1998) acrescenta que a pesca é um processo

seletivo que tem o potencial de alterar a idade e /ou a estrutura de tamanho

das populações de peixes, pois, na fase inicial de desenvolvimento das

pescarias, o esforço normalmente recaí sobre as espécies de maior porte e

sobre os indivíduos adultos. Consequentemente, conclui o Autor, ocorre

redução na proporção das maiores espécies no ambiente e das maiores

classes de comprimento nos estoques.

As pescarias multiespecíficas de águas interiores reagem, de certa

forma, como um somatório da exploração consecutiva e sobreposta de vários

estoques individuais ao longo de um gradiente de esforço, o que origina uma

prolongada fáse de produção sustentável. Welcomme (2001) identifica três

fases distintas no comportamento dessas pescarias: (a) uma fase inicial de

aumento da captura em função do esforço, (b) seguida de uma prolongada íase

de produção sustentável, formando um platô e, finalmente, (c) o colapso,

quando é aplicado um esforço excessivo. Welcomme (1999, 2001) descreve os

processos biológicos que ocorrem durante a fase de produção sustentável: o

esforço aumenta continuamente, mas o peso total dos peixes capturados é

mantido aproximadamente constante, às custas da substituição das espécies

exploradas. Ocorre redução progressiva do tamanho das espécies exploradas

e um maior número de espécies passam a ser capturadas. A redução no

tamanho implica a captura de espécies que apresentam maior taxa de

mortalidade e de crescimento. Ocorre diminuição da biomassa do sistema e da

captura por unidade de esforço (CPUE), mas a combinação de redução da

biomassa e aumento da produtividade (pelo aumento de espécies menores),

garante a manutenção da captura constante, durante o aumento do esforço.

O comprimento médio de primeira maturação (Lso) e o comprimento

acima do qual todos os indivíduos da população já estão aptos para se

reproduzir (Lioo), constituem parâmetros populacionais de importância

fundamental para a administração dos estoques, pois permitem determinar os

tamanhos mínimos de captura através da fixação das malhas das redes

(Vazzoler 1996). Segundo Welcomme (2001), a pesca pode ser manejada

inteiramente com base no controle do comprimento dos peixes, avaliando-se o

status da pesca e impondo-se limites no tamanho das malhas ou no tamanho

dos peixes capturados. A restrição do tamanho míninu) de captura é uma das
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medidas de ordenamento pesqueiro utilizadas atualmente no Pantanal de Mato

Grosso do Sul, juntamente com a cota de captura para os pescadores

esportivos e a proibição geral da pesca durante o período de defeso.

Entretanto, os aconselhamentos de Welcomme (2001) devem ser analisados

com cautela para as condições atuais da pesca no Pantanal, onde é proibido o

uso de redes e toda a captura é realizada por meio de anzol. Silva (1986)

crítica que, paradoxalmente, "exige-se o tamanho mínimo de captura e ao

mesmo tempo proíbe-se o petrecho que pesca o peixe de tal tamanho",

referindo-se à proibição do uso de redes, podendo-se acrescentar que são

necessários ainda estudos de seletividade de anzol para a pesca no Pantanal.

Sobre esse aspecto, os pescadores profissionais e esportivos são unânimes

em reclamar que são obrigados a soltar um grande número de exemplares que

não atingiram o tamanho mínimo regulamentar, alegando que "ficam dando

comida para as piranhas, ao invés de levar o peixe consigo". Em outras

palavras, isso significa que além da mortalidade natural e da mortalidade por

pesca, passou a existir uma mortalidade por devolução (independente da

adoção do sistema pesque-e-solte) em função do uso de anzóis. Essa

mortalidade por devolução implica, juntamente com a mortalidade natural, um

desbaste da produção excedente dos estoques reduzindo a quantidade de

peixes disponíveis para a pesca.

De acordo com Welcomme (1999), o colapso de pescarias interiores foi

bem documentado para ambientes lênticos, como os grandes lagos da América

do Norte e o lago Vitória na África, ao passo que os rios com áreas de

inundação revelaram-se mais resilientes. O Autor reconhece apenas o rio

Oueme na África, como exemplo de um sistema onde ocorreu o colapso da

captura e a eliminação das espécies maiores unicamente em função da pesca.

Por outro lado, identifica muitos casos onde a pesca, juntamente com pressões

ambientais, levou a esses colapsos.

Em função das características das pecarias interiores multiespecíficas,

Welcomme (1999) propõe a reavaliação de alguns conceitos tradicionais da

ciência pesqueira e de suas aplicações para o manejo: (1) o conceito

convencional de sobrepesca dificilmente pode ser aplicado até que advenha o

colapso. Entretanto, nesse ínterim, espécies individuais podem ser

sobrepescadas e desaparecer das capturas, mas a comunidade como um todo
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%  contínua a produzir uma quantidade elevada de pescado, embora os peixes

#  possam não apresentar a mesma qualidade daqueles que desapareceram.
A

Assim, a sobrepesca somente pode ser avaliada em função de algum critério

definido como um grupo particular de espécies, de qualidade ou de tamanho;

(2) a pesca como um todo pode absorver maiores quantidades de esforço,

tanto em trabalho como em melhorias tecnológicas, do que a pesca

concentrada somente sobre as espécies maiores da comunidade. Contudo, o

planejamento do manejo torna-se complexo quando a mesma comunidade de

peixes é explorada por vários tipos de pescarias, as quais podem reagir

distintamente em relação às mudanças no tamanho e composição de espécies.

Neste estudo, a fim de avaliar o nível de exploração dos estoques, foi

possível relacionar individualmente a captura das principais espécies (ou

grupos de espécies, como no caso do barbado e das piranhas) ao esforço

empreendido, procurando-se estimar, quando possível, a captura máxima

sustentável e o esforço ótimo correspondente. Embora o Pantanal seja um

ecossistema ecologicamente complexo, formado por subsistemas aquáticos

variados (Mourão 1989), coexistem relativamente poucos atores na atividade

de pesca atualmente, em relação a outros ecossistemas maiores e ainda mais

complexos como a Amazônia, onde interagem diversos tipos de atores, que

realizam númerosas práticas de pesca, como descrevem Petrere (1978 a, 1978

b), Isaac, Milstein e Ruffino (1996), IBAMA (1997) e Batista (1998). A política

de uso dos recursos pesqueiros nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso

do Sul vem sinalizando para a exploração sustentável dos estoques, com a

manutenção das espécies nobres da ictiofauna (Catella et ai 1997), e pode-se

dizer, que existe um consenso geral da sociedade local de que interessa a

todos a manutenção das espécies de grande porte.

Captura, esforço e CPUE total

Observou-se que a captura total variou de 1.175 a 1.539 toneladas

anuais durante o período de 1994 a 1999, apresentando relação linear positiva

com o esforço empreendido. Da mesma forma, a captura total da pesca

profissional e esportiva aumentou em fúnção dos respectivos esforços. Essas
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observações sugerem que a pesca no Pantanal de Mato Grosso do Sul

encontra-se, de maneira geral, n'algum ponto entre a fase de crescimento e a

fase de exploração sustentável descrita por Welcomme (2001), o que é

consistente com a qualidade das espécies e o tamanho dos exemplares

capturados (Wudneh 1998), considerando-se ainda que: (1) aumentou o

desembarque de várias espécies de predadores como dourado, barbado,

jurupensém, jurupoca, do exótico tucunaré, do onívoro piavuçu e de "outras

espécies"; (2) as capturas dos carnívoros pintado, cachara, piranha e do

onívoro piraputanga mantiveram-se aproximadamente constantes; (3) os

estoques de curimbatá encontram-se subexplorados; (4) apenas os estoques

do pacu e, talvez, do jaú, apresentaram indicativo de sobrexploração; (5) o

sistema já produziu maior quantidade de pescado (sobretudo de espécies

nobres) em épocas anteriores, quando as enchentes foram similares: Silva

(1986) registrou aumento da captura da pesca profissional de 1.007 a 2.136

toneladas entre 1979 e 1983; as estimativas efetuadas por Catella et ai (1997)

a partir de dados do IBGE, apontam que o desembarque pesqueiro da pesca

profissional, no período de 1980 a 1989 (exceto 1985) oscilou entre 1.236 e

3.234 toneladas anuais, com média equivalente a 2.206t.

Okada, Agostinho e Petrere (1996) relacionaram a captura total da

pesca comercial em diferentes estações do ano e regiões da represa de Itaipu,

ao esforço de pesca (pescador-dia), no período de 1987 a 1993. Os Autores

descrevem que os pescadores utilizaram tarrafas, espinhéis e, principalmente,

redes de emalhar (3,5 cm a 5 cm de nós-adjacentes), capturando, sobretudo,

espécies de pequeno e médio porte, pois o intenso represamento do curso

superior do rio Paraná, virtualmente eliminou os grandes migradores

(Agostinho, Júlio e Petrere 1994). Segundo Okada et ai (1996) as principais

espécies capturadas foram: cascudo preto Rhineleps aspera, cascudo abacaxi

Megalancistrus aculeatus, armado Pterodoras granulosus, curimbatá

Prochilodus lineatus, sardela Hypophtaimus edentaus, curvína Plagioscion

squamosissimus, mandi Pimetodus maculatus e traíra Hoplias malabaricus. É

interessante observar que todas essas espécies ocorrem no Pantanal (com

exceção de Rhineleps aspera e Plagioscion squamosissimus, que estão

representadas apenas pelos gêneros, segundo Brítski et ai 1999), mas

normalmente são desprezadas pelos pescadores profissionais e esportivos.
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com exceção do curimbatá e da curvína. No presente estudo, essas espécies

enumeradas por Okada et al. (1996) representaram apenas 10,9% da captura

total e apenas 1,3% da captura da pesca profissional no Pantanal, no período

de 1994 a 1999. Okada et al. (1996) observaram ainda que a captura se

manteve aproximadamente constante durante o período de estudo, variando

entre 1.500 e 1.727 toneladas /ano, enquanto o esforço aumentou, reduzindo a

CPUE de 23,2 kg /pescador-dia (1987) para 12,8 kg /pescador-dia (1993).

Observou-se que a CPUE da pesca profissional no Pantanal variou de

9,7 a 13,3 kg /pescador-dia, com média de 11,5 kg /pescador-dia, próximo

daquela de Itaipu, porém, utilizando-se apenas anzol e capturando espécies

maiores e mais nobres. Essas informações contrastam-se com os resultados

obtidos por Silva (1986) para a pesca profissional no Pantanal, entre 1979 e

1983, quando os pescadores utilizavam redes de lance e tarrafas. A partir de

pescarias experimentais, o Autor estimou a captura média entre 9,2 e 49,3 kg

/pescador /hora, para cinco sub-bacias da região e estimou a média geral para

todo Pantanal em 24,3 kg /pescador /hora. Silva (1986) informou que os

pescadores trabalhavam em média durante 15 (quinze) dias por mês,

pescando menos de 6 (seis) horas por dia. Assim, supondo-se 5 (cinco) horas

diárias de pescaria, estima-se a captura média entre 50 e 246 kg /pescador-dia

para as cinco sub-bacias descritas por Silva (1986), com média geral

equivalente a 121 kg /pescador-dia para todo o Pantanal.

O trecho superior do rio Paraguai, em águas paraguaias, encontra-se

dentro da área do Pantanal e estabelece 328 km de fronteira entre Brasil e

Paraguai, como foi mencionado anteriormente (FAO 1992). Nesse trecho

atuam aproximadamente 320 pescadores profissionais paraguaios, que

pescam em média durante 9,3 horas por dia, durante 19,1 dias por mês. Mais

de 80% deles utilizam redes de deriva, com malha geralmente maior que 20cm

entre-nós-opostos, pouco mais de 60% utilizam redes de espera e espinhei, em

torno de 45% utilizam tarrafas, cerca de 15% pescam com anzol de bòia e

menos de 10% utilizam linha de mão ou caniço. A CPUE foi estimada em 47 kg

/pescador-dia (d.p. = 33,1), enquanto nos demais variou de 27 a 37 kg

/pescador-dia, com média equivalente a 32,2 kg /pescador-dia, para todo o rio.

Merona e Bittencourt (1988), relacionaram a produção pesqueira total e

das principais espécies desembarcadas no mercado municipal de Manaus
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entre 1976 e 1986, ao esforço em pescador-dia, conforme sugeriu Petrere

(1978 a). Observaram que o rendimento total da pesca em CRUE variou,

aproximadamente entre 80 e 190 kg /pescador-dia, entre 40 e 120 kg

/pescador-dia para o tambaqui Colossoma macropomum capturado por

malhadeira, e entre 120 e 250 kg /pescador-diã para o jaraqui Semaprochilodus

spp. capturado por redinha. Segundo os Autores o desembarque do jaraqui foi

o responsável pelo aumento da produção nesse período, observando-se ainda

alternância na captura das demais espécies, sugerindo um fenômeno de

compensação da produção pela substituição de algumas espécies por outras.

Godinho et ai (1997) acompanharam as pescarias da Colônia de

Pescadores de PIrapora (MG) no rio São Francisco, entre julho e dezembro de

1987. Os Autores descrevem que os pescadores capturaram em torno de 13

espécies diferentes, onde o surubim Pseudoplatystoma corruscans, o maior

peixe da região, foi a espécie mais visada e representou 86% do total. Os

pescadores utilizaram sobretudo tarrafão (6 m de diâmetro, malhas de 14-16

cm entre-nós-opostos) adaptado como uma rede de deriva, como também

cacéia (nome local para rede de deriva), fisga e, raramente, rede de espera,

obtendo um rendimento médio de 11,7 kg /pescador-dIa (d.p. 3,3). Esse

rendimento parece baixo em relação ás demais regiões onde os pescadores

utilizam aparelhos de malha, e certamente está associado às alterações das

características lóticas do rio São Francisco, pela construção de sucessivas

barragens hidrelétricas, que vêm dizimando em ritmo acelerado os peixes

migradores (Tavares 1997).

Novoa (1989) Investigou a pesca comercial no rio Orinoco, Venezuela,

entre 1966 e 1984, e observou aumento da captura e do número de barcos, a

partir do Início da década de 1970. A pesca é de natureza artesanal e sua

maior captura ocorreu em 1983, equivalente a 8.1211, entretanto, o Autor

estimou a captura total em torno de 12.0001 /ano, mas acredita que esse valor

ainda está multo aquém do potencial de produção da região.

Segundo Wudneh (1998) a pesca ainda se encontra na fase inicial de

desenvolvimento no lago Tana, Etiópia, produzindo 1.190 toneladas anuais em

1995/1996. Nesse lago (3.160 km^), atuam pescadores tradicionais em canoas

de junco (reed boat), que utilizam linha e anzol, tarrafas, armadilhas e redes de

emalhar (8 cm entre-nós-opostos) e a partir de 1986 pescadores em barcos
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motorizados que utilizam grandes redes de emalhar (10,11 e 12 cm entre-nós-

opostos). Os primeiros pescam individualmente em suas canoas, limitam-se

sobretudo às áreas marginais do lago, produzindo peixe para o consumo de

suas famílias e. em menor escala, para venda no mercado local, e também

praticam agricultura de subsistência nas terras que margeiam o lago. Segundo

o Autor, encontram-se em atividade 113 pescadores de canoas de junco, que

pescam, em média, durante 165 dias por ano, capturando em torno de 2

toneladas anuais, equivalente à captura média dos maiores lagos africanos,

(2,3 toneladas /ano / pescador). Baseando-se nos valores apresentados por

Wudneh (1998) pode-se estimar um rendimento de aproximadamente 12,1 kg

/pescador-dia para os pescadores de canoas de junco. Wudneh (1998)

descreve que, em média, atuam diariamente sete barcos motorizados (1/3 da

capacidade total), sobretudo nas áreas litorâneas do lago, conduzidos por três

tripulantes que se alternam. Um total de 130 pescadores atua nesses barcos,

produzindo 3,2 toneladas anuais de pescado por pescador, conforme

estimativa para 1993, caracterizando-se como uma pescaria de elevada CPUE

para os padrões regionais. Entretanto, o Autor comenta que a pesca de barco a

motor não é economicamente viável atualmente, pois o preço do pescado local

é muito baixo e não cobre os custos do barco, que são subsidiados por projetos

assistenciais. Baseando-se nos dados apresentados por Wudneh (1998), pode-

se estimar que em média, cada barco motorizado atua durante 120 dias por

ano, e se considerarmos que esse também é o número médio de dias de pesca

de cada pescador, o seu rendimento pode ser estimado em 26,7 kg /pescador-

dia.

O manejo das espécies

Pintado e cachara

O pintado Pseudoplatystoma corruscans e o cachara P. fasciatum foram

a segunda e a sexta espécie mais capturada durante o período de 1994 a

1999, equivalentes a 17% e 7% do total, respectivamente. Observou-se que a

captura das duas espécies em conjunto e separadas, aumentou em função do
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esforço durante esse período, sugerindo que os estoques não apresentaram,

ainda, sinais de sobrepesca. Mateus e Petrere (submetido) realizaram um

estudo pioneiro de avaliação do estoque de pintado Pseudoplatystoma

convscans, por meio de modelo analítico no Pantanal de Mato Grosso, e

também concluíram que a espécie encontra-sè subexplorada. Os Autores

estimaram os parâmetros de crescimento da curva de von Bertalanffy para a

espécie a partir de 221 esporões das nadadeiras peitorais de exemplares

capturados pela pesca profissional sobretudo no rio Cuiabá, amostrados entre

maio de 1994 e maio de 1995, no Mercado Municipal de Cuiabá (MT), obtendo

Loo = 183 cm (comprimento total) e k = 0,085 /ano. Utilizando o modelo de

Beverton e Holt (1956), os Autores estimaram que o rendimento máximo por

recruta do estoque seria atingido quando a mortalidade por pesca Fmsy

atingisse 0,20 ano~\ ao passo que estimaram F aquém desse valor,

equivalente a 0,04 ano'\

Silva (1986) estimou em 84 cm o comprimento médio total de primeira

maturação gonadal (L50) para os surubins Pseudoplatystoma spp, no período

de 1979 a 1983, quando o tamanho mínimo de captura permitido era de 90 cm.

Esse tamanho mínimo foi reduzido para 80 cm de comprimento total e,

comparando-se os resultados de Silva (1986) com os de Resende et aí. (1995),

parece que os surubins diminuíram o seu comprimento de maturação gonadal

no Pantanal. Resende et ai, (1995) estimaram L50 e L100 para machos e fêmeas

de pintado e cachara separadamente, capturados entre abril de 1987 e março

de 1989, no rio Miranda (MS). Convertendo-se os resultados de Resende et ai.

(1995) para comprimento total, os valores de L50 para machos e fêmeas de

pintado foram, respectivamente iguais a 71 e 76 cm, e para cachara 66 e 73

cm; e os valores de L100 para machos e fêmeas de pintado foram,

respectivamente, iguais a 87 e 86 cm, e para cachara 84 e 74 cm, indicando

que o tamanho mínimo atual de 80 cm, parece adequado para garantir a

reprodução desses estoques. É interessante observar que o pintado P.

corrusoans apresentou comprimento médio e comprimento total de primeira

maturação, menor no Alto rio Paraná (Marques 1993) do que no Pantanal.

Segundo Marques (1993), o comprimento médio de primeira maturação foi

estimado para machos em U = 55,4 e para fêmeas em Lt =63,7, e o Autor

recomendou para efeito de pesca o tamanho mínimo de captura U = 70,8 cm.

278



quando todos os indivíduos da espécie estão adultos. De acordo com Vazzoier

(1996), os fatores que aumentam a taxa de crescimento individual podem

ocasionar queda na idade de maturação. Dentre esses fatores, a pressão de

pesca e as alterações ambientais podem diminuir a densidade populacional,

aumentando a disponibilidade de alimento o que, por sua vez, aumenta a taxa

de crescimento, levando à maturação precoce (Ricker 1975, Vazzoier 1996).

Além disso, a pesca exerce uma seleção artificial removendo os exemplares

maiores, que tendem a crescer mais devagar e a atingir o tamanho de primeira

reprodução mais tarde e, consequentemente, tende a aumentar a proporção

dos indivíduos menores e que se reproduzem mais cedo nas populações

exploradas.

Durante o período de 1979 a 1984, Silva (1986) registrou que o pintado

e o cachara em conjunto foram as espécies mais capturadas. A produção inicial

dessas espécies foi equivalente a 4131 em 1979, atingindo 1.3491 em 1982 e

estabilizando-se até 1984, num patamar aproximadamente entre 1.250 e 1.350

toneladas. Ora, essa quantidade é muito maior do que toda a captura atual

dessas duas espécies, que variou entre 284 e 388 toneladas entre 1994 e

1999. Assim, a despeito da produção clandestina aventada pelo Autor, é

tentador perguntar: será que a captura máxima sustentável anual dessas duas

espécies se aproxima desse patamar de 1.300 toneladas, na região?

Infelizmente o estudo de Silva (1986) foi interrompido e não foi possível

certificar-se de que essa produção seria sustentável. Esse valor elevado da

produção poderia estar relacionado à captura dos indivíduos maiores e mais

velhos dos estoques pouco explorados naquela ocasião, e ainda próximos de

sua biomassa virgem. De acordo com Hilborn e Walters (1992), "nos estoques

pouco explorados as primeiras unidades de esforço de captura são muito

elevadas pela remoção dos peixes mais vulneráveis, (maiores, mais acessíveis

e mais lentos), mas após essa fase inicial os peixes remanescentes

apresentam efetivamente valores mais baixos de q, e assim, a capturabilidade

declina progressivamente com a depressão dos estoques".

Silva (1986) realizou, ainda, estudos de seletividade de redes de deriva

com malhas de 17,18, 20 e 22 cm entre-nós-opostos, para captura dos

surubins nos rios Taquari e Paraguai. As malhas de 18 e 20 cm foram as mais

produtivas, capturando, respectivamente 65% e 17% dos 960 exemplares
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amostrados. O Autor verificou que 80 % dos exemplares capturados com a

malha 18 foram maiores que 80 cm de comprimento total (o tamanho mínimo

de captura permitido atualmente), assim como todos os exemplares capturados

com as malhas de 20 e 22 cm. Todos os exemplares capturados com a malha

de 17 cm ficaram compreendidos entre 60 e 74 cm.

Para fins de manejo, é tranquilizador constatar que a captura atual dos

surubins Pseudoplatystoma spp encontra-se abaixo de valores que ela já

atingiu no passado no Pantanal de Mato Grosso do Sul, tratando-se de

espécies tão importantes para a pesca na região e nos demais sistemas onde

ocorrem, e sendo predadores de topo de cadeia (Reid 1983, Valderrama e

Zárate 1989, Novoa 1989, Marques 1993, Tavares 1997, Resende et ai. 1995,

Ruffino e Isaac 2000). A produção máxima sustentável estimada para o pacu

Piaractus mesopotamicus neste estudo pode ser uma referência indireta para a

avaliação do nível de exploração dos surubins. A princípio, espera-se que os

estoques de pintado e cachara individualmente produzam um excedente menor

do que o estoque de pacu (por ser uma espécie de menor porte, de

crescimento mais rápido e hábito alimentar onívoro), cuja produção máxima

sustentável foi estimada entre 405 e 562 toneladas anuais.

Os surubins Pseudoplatystoma spp. foram as espécie mais capturadas

em todo o trecho paraguaio do rio Paraguai, representando cerca de 45% da

captura total, segundo o levantamento efetuado por FAO (1992), entre

setembro e novembro de 1991. Segundo Dei Barco (2000), a comercialização

dos surubins foi equivalente a 19% do pescado capturado no rio Paraná, na

província de Santa Fé, Argentina, no primeiro semestre de 2000. O Autor

baseou suas estimativas nas declarações mensais dos comerciantes

intermediários de pescado (localmente denominados "acopiadores") e estimou

uma captura total de 5.000 a 10.000 toneladas anuais em toda a província.

Na introdução de seu trabalho, Godinho et ai (1997) ressalvam que "a

importância e a riqueza da pesca na bacia do rio São Francisco em décadas

passadas, especialmente em relação ao surubim, então registradas em

inúmeras publicações", certamente comparando com a situação de julho a

dezembro de 1987, quando foram capturadas apenas 8,7 toneladas de surubim

Pseudoplatystoma corruscans, representando 91,3% da produção total da

Colônia de Pescadores de Pirapora (MG).
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Ruffíno e Isaac (2000) estimaram os parâmetros populacionais do

surubím-tigre Pseudoplatystoma tigrinum, baseando-se na distribuição de

freqüência mensal de comprimento dos exemplares capturados pela pesca

comercial em Santarém (PA), no Médio Amazonas, em 1993 e 1995. Os

Autores observaram que a captura anual da espécie representou em média 6%

do desembarque total entre 1993 e 1996 nessa região. Considerando os

parâmetros de crescimento, a taxa de mortalidade estimada e uma taxa de

exploração E = 0,67, concluíram que a curva de rendimento do modelo de

Beverton e Holt indica que o estoque está sendo explorado muito próximo do

rendimento máximo, no limite de sustentabilidade. Novoa (1989) observou o

declínio da captura dos grandes predadores com o aumento da intensidade de

pesca no rio Orinoco entre 1966 e 1984, mas Pseudoplatystoma sp. continuou

sendo importante no desembarque, pois, embora seja carnívoro, é uma

espécie eurífuga e de rápido crescimento (em comparação aos bagres

maiores), segundo o Autor.

Os surubins Pseudoplatystoma fasciatum e P. tigrinum são importantes

para a pesca comercial, sendo capturados por meio de diferentes técnicas na

Bacia do rio Apure, Venezuela, e muito apreciados pelos pescadores

esportivos (Reid 1983). O Autor verificou que as fêmeas atingem maiores

comprimentos assintòticos que os machos, sendo respectivamente Lt = 130 cm

e 103 cm para P. fasciatum, e U = 173 cm e 146 cm para P. tigrínum. Reid

(1983) estudou o crescimento de ambas as espécies combinando os métodos

de freqüência de comprimento de exemplares capturados pela pesca

comercial, utilizando o método de Peterson em papel de probabilidade e a

leitura de anéis em vértebras, obtendo k respectivamente igual a 0,122 /ano e

0,098 /ano para machos e fêmeas de P. fasciatum, e 0,115 /ano e 0,089 /ano

para machos e fêmeas de P. tigrinum. Reid (1983) observou que 84% do

machos e 47% da fêmeas de P. fasciatum, assim como 68% dos machos e

23% da fêmeas de P. tigrinum foram capturados abaixo do tamanho mínimo

permitido de U = 60 cm, de modo que ambas as espécies estão sendo

pescadas durante o seu primeiro ano reprodutivo ou, eventualmente, antes.

Como medida de ordenamento o Autor propôs a proibição da pesca de abril a

Junho, principal época de reprodução para ambas espécies no rio Apure e

apontou a necessidade de se realizarem estudos de avaliação de estoques e o
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desenvolvimento de um programa de manejo para garantir a conservação das

populações desses bagres.

Barbado

Observou-se aumento da captura de barbado em função do esforço total

empreendido entre 1994 e 1999, lembrando-se, no entanto, que são dois

estoques distintos (Pinirampus pirinampu e Luciopimelodus pati,) mas que são

tratados em conjunto, uma vez que muitos pescadores não os distingue.

Durante esse período, os peixes foram capturados sem restrição de tamanho

mas, na reunião de 10/12/1999 do CONPESCA/MS, o tamanho mínimo foi

estabelecido em 60 cm de comprimento total para as duas espécies, que

passou a vigorar a partir de fevereiro de 2000. Essa decisão baseou-se nos

estudos de Peixer (1999) que estimou Lioo em 59 cm de comprimento padrão

para as fêmeas e 53,6 cm para os machos de Pinirampus pirinampu, a espécie

mais abundante entre as duas, no Pantanal. O comprimento de 60 cm coincide

com a recomendação de FAO (1992) para o tamanho mínimo de captura do

pati, identificado como Luciopimelodus pati no Paraguai. Entretanto, é preciso

verificar se essa medida de tamanho mínimo é adequada para proteger ambas

as espécies no Pantanal, visto que elas diferem em comprimento. Segundo

Britski et ai. (1999), P. pirinampu atinge 80 cm de comprimento padrão e L. pati

88 cm e portanto é recomendável determinar o tamanho de primeira maturação

para L. pati na região.

Fortuny e Espinach Ros (1982) estimaram os parâmetros de

crescimento da curva de von Bertalanffy para o pati Luciopimelodus pati, a

partir da leitura de anéis em otólitos parcialmente queimados, de exemplares

capturados entre abril de 1980 e fevereiro de 1981 no rio da Prata, Argentina.

Segundo os Autores, ocorre formação de um único anel anual entre outubro e

dezembro, coincidindo com a provável época de reprodução da espécie o que,

no entanto, não ocorre no rio da Prata, mas provavelmente no curso médio e

inferior do rio Paraná. Fortuny e Espinach Ros (1982) verificaram que as

fêmeas atingem maiores comprimentos que os machos, estimando para a

espécie Loo = 109,8 cm, k = 0,16 /ano. L paf/apresenta menor comprimento
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assintótico e maior taxa de crescimento (k) do que os surubins

(Pseudoplatystoma sp.). comparando-se esses dados com as informações da

literatura apresentadas anteriormente. Esses parâmetros concorrem para que a

produção excedente do pati seja maior que a dos surubins. Entretanto, o fato

de L pati ser uma espécie pouco abundante nas capturas do Pantanal indica

que seu estoque, provavelmente, apresenta uma biomassa virgem (Boo)

pequena na região. Esse parâmetro contribui para a redução de sua produção

excedente disponível para a pesca (Equação 1.1), o que deve ser considerado

com atenção no manejo da espécie, juntamente com a experiência de sua

exploração em outras regiões da Bacia. De acordo com Fortuny e Espinach

Ros (1982), L pati íoi uma das espécies com maior volume de captura na área

argentina da Bacia do Prata naquela época, no entanto. Dei Barco (2000)

assinala que o pati representou apenas 1% do desembarque do rio Paraná, na

Província de Santa Fé (Argentina) no 1® semestre de 2000. Dei Barco (2000)

não se refere a P. pirinampu, cuja ocorrência também não é citada para aquela

área por López, Menny e Miquelarena (1987) e Dei Barco (1997). Esses

últimos Autores citam, ainda, a ocorrência de Luciopimelodus argentius

(paticito) para a Bacia do Prata na Argentina, espécie que não foi registrada na

Bacia do Alto Paraguai por Britiski et ai. (1999).

Jaú

Observou-se que a captura total do jaú Paulicea iuetkeni não apresentou

qualquer tendência em relação ao esforço total empreendido entre 1994 e

1999, assim como não foi possível ajustar os modelos de produção excedente

aos dados, obtendo-se resultados não conclusivos quanto ao nível de

exploração do estoque. Durante esse período a captura total anual do jaú

variou de 25 a 55 toneladas, maior que os valores registrados anteriormente no

período de 1979 a 1984, quando variou de 13 a 51 toneladas (Silva 1986 e E.K.

de Resende, não publicado). Como o jaú é um predador de topo de cadeia e o

maior peixe da Bacia, esses resultados foram interpretados como um sinal de

alerta para o manejo, e foi aconselhado o aumento do tamanho mínimo de

captura de 90 para 95 cm, o que foi acatado pelo CONPESCA/MS e passou a
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vigorar a partir do período de defeso de 1999/2000. Esse tamanho é um pouco

maior do que o comprimento médio total de primeira maturação gonadal (L50)

estimado por Silva (1986) em 87,5 cm para o jaú e, embora o Autor não tenha

demarcado o valor de L100, observando-se a relação entre porcentagem de

indivíduos maduros versus comprimento total, estima-se esse valor em torno

de 103 cm de comprimento total.

Silva (1986) realizou estudos de seletividade com redes de deriva de

malhas de 18, 20 e 22 cm entre-nós-opostos, para captura do jaú no rios

Taquari e Paraguai. Foram amostrados apenas 32 exemplares, 68% dos quais

foram capturados com a malha de 18 cm, compreendidos entre 60 e 80 cm de

comprimento total. A malha de 20 cm capturou exemplares entre 80 e 90 cm e

apenas a malha de 22 cm capturou todos os exemplares maiores que 95 cm.

É interessante observar que o jaú (maguruyú) constou apenas nas

capturas do trecho médio do rio do rio Paraguai, em terras paraguaias (entre a

foz do rio Apa e a foz do rio Piucomaio), sendo equivalente a cerca de 17% da

captura total em peso, entre setembro e novembro de 1991 (FAO 1992).

Segundo Dei Barco (2000), a captura do jaú (maguruyú) está proibida pela

pesca comercial e esportiva no rio Paraná, na província de Santa Fé,

Argentina, pela "Lei 4.830 de Gaza, Pesca y Comercialización de sus

Productos", pois está entre as espécies sujeitas à intensa exploração pela

pesca comercial e esportiva naquela região. Novoa (1989) também observou

que Paulicea sp., juntamente com outros grandes bagres carnívoros

{Brachyplatystoma sp., Phractocephaius hemioliopterus), declinaram as

capturas à medida que aumentou a intensidade de pesca no rio Orinoco, entre

1966 e 1984. Reina, Ramírez e Valderrama (1995) ajustaram a curva de

crescimento de von Bertalanffy para o jaú, determinando a idade por meio da

leitura de anéis de esporões de exemplares capturados no alto rio Meta,

afluente do rio Orinoco, Colômbia. O jaú representa 21,5% do desembarque

total nesse local, mas os Autores não informaram sobre as tendências de sua

captura. Reina, Ramírez e Valderrama (1995) estimaram os parâmetros de

crescimento para cada sexo obtendo: Ls 00 = 174 cm e k = 0,109 /ano para

machos e Ls 00 = 218 cm e k = 0,091 /ano para fêmeas. Portanto, como era de

se esperar para uma espécie de grande porte, descrita por esses Autores como

o segundo maior bagre sul americano, o jaú apresenta uma taxa de
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crescimento (k) relativamente baixa. Em decorrência, provavelmente sua taxa

de mortalidade natural é pequena, indicando que os estoques da espécie não

suportam altas taxas de mortalidade por pesca.

Jurupensém e jurupoca

A captura de jurupensém Sorubim cf. lima e jurupoca Hemisorubim

platyrínchos aumentou em função do esforço, correspondendo,

respectivamente, a 1,2 e 0,6% do desembarque entre 1994 e 1999. Observou-

se aumento expressivo da captura dessas espécies a partir de 1996, pois elas

alcançam cerca de 50 cm de comprimento padrão (Britski et aí. 1999),

ocupando o sexto lugar em ordem decrescente de tamanho entre os bagres da

região, o que as torna os próximos candidatos naturais a serem explorados

pela pesca. O manejo da jurupoca merece especial atenção, pois trata-se de

um ictiófago (Braga, 1990; Hahn 1991, Resende atai. 1996, Ferreira, Zuanon e

Santos 1998) e sua captura, provavelmente, tende a aumentar, pois é um peixe

muito apreciado pela população nativa do Pantanal, assim como na região

Amazônica (Ferreira, Zuanon e Santos 1998). Resende atai. (1996) verificaram

que o jurupensém Sorubim ct.lima se alimenta sobretudo de camarões e peixes

no Pantanal, e compararam seus dados com os trabalhos de Goulding e

Ferreira (1984) que encontraram camarões em 75,6% de exemplares

capturados nos lagos de várzea e florestas inundadas do rio Madeira, em

Rondônia. Segundo Ferreira, Zuanon e Santos (1998) Sorubim lima pode

formar grandes cardumes na região Amazônica, o que faz com que apareça

eventualmente em quantidade nos mercados, mas esse comportamento ainda

não foi registrado no Pantanal. A biologia dessas espécies é pouco conhecida

no Pantanal, carecendo ainda de estudos sobre alimentação, mas

principalmente sobre reprodução e crescimento, para definir os tamanhos

mínimos de captura e para orientar medidas de manejo para os estoques.
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Píavuçu

Observou-se que a captura do piavuçu Leporínus macrocephaius

aumentou em função do esforço empreendido, sugerindo que o estoque

^  encontra-se subexplorado. O piavuçu é o maior Anostomidae da Bacia do Alto

#  Paraguai (Britski et ai 1999), certamente de hábito alimentar onívoro, como se

deduz das iscas utilizadas pelos pescadores profissionais para capturá-lo, que

incluem caramujo, caranguejo, laranjinha e massa de farinha. Oliveira (1998)

^  realizou o estudo de crescimento do piavuçu, baseando-se na leitura de anéis e
#  na freqüência de comprimento de exemplares desembarcados no Mercado

^  Municipal de Cuiabá, entre maio de 1995 e setembro de 1996. O Autor estimou

^  o comprimento furcal assintótico em 58,9 cm e a taxa de crescimento k = 0,187
^  /ano pelo método direto e k = 0,27 /ano pelo método indireto. Oliveira (1998)
^  estimou a longevidade do piavuçu entre 9 e 14,6 anos no Pantanal, concluindo

#  que é uma espécie de vida longa, cujo manejo deve ser mais cuidadoso do que

o manejo das espécies de vida curta. O tamanho mínimo de captura permitido

para o piavuçu no Pantanal é de 38 cm, provavelmente baseado em estudos

realizados em outras regiões. O piavuçu Leporínus macrocephaius foi pouco

importante para a pesca profissional (1,2%), mas foi a terceira espécie mais

capturada pelos pescadores esportivos (11,7%), representando 9,8% da

captura total entre 1994 e 1999, em Mato Grosso do Sul. Catella et ai (1997)

estimaram que o piavuçu representou apenas 1,4% (141) da captura da pesca

profissional no Pantanal de Mato Grosso em 1995. No relatório da FAO (1992),

o piavuçu não foi assinalado individualmente para o rio Paraguai no território

paraguaio, mas pode estar incluído na categoria de "outras espécies" que

representou cerca de 5% das capturas entre setembro e novembro de 1991.

De acordo com a Estadistica e Informacion Pesquera de Bolivia (1990), entre

as espécies comercializadas da Bacia do Prata de 1980 a 1989, constam

denton ou boga, ambos Anostomidae identificados como Leporínus obtusidens

(que ocorre no Pantanal) e saimón, identificado como Schtzodon fasciatum. Dei

Barco (2000) estimou que 5% da captura no rio Paraná no 1° semestre de

2000, na Província de Santa Fé, Argentina, correspondeu ao boga {Leporínus

obtusidens). López, Menni e Miquelarena (1987) não incluem Leporínus

macrocephaius na lista de peixes de água doce da Argentina, assim como

m
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Sverlij et ai (1998) não o incluem na ictiofauna do rio Uruguai. De acordo com

Ferreira et ai (1998) foram encontradas 9 espécies de Anostomidae (aracus)

no mercado de Santarém (PA), que representaram 3,6% (1521) do

desembarque total nessa cidade em 1993 (Isaac, Milstein e Ruffíno 1996).

Petrere (1978 b) observou que os aracus representaram 7,2% das capturas

realizadas por arrastão (ou redinha), 1,2% das capturas de tarrafa e menos de

0,3% das capturas dos demais tipos de aparelhos utilizados no Estado do

Amazonas e desembarcados em Manaus, em 1976.

t

^  Piraputanga
m

m
^  Observou-se que a captura da piraputanga Brycon microlepis aumentou

em função do esforço total empreendido, sugerindo que seu estoque encontra-

se subexplorado no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Isto é consistente com a

avaliação de estoque realizada por Mateus e Estupinán (no prelo) no Pantanal

de Mato Grosso, onde a espécie é mais visada. A maior captura da piraputanga

foi 1,11 pelos pescadores profissionais e 24,31 pelos pescadores esportivos

^  em Mato Grosso do Sul, entre 1994 e 1999, enquanto a captura dos

^  pescadores profissionais foi estimada em 28,31 em Mato Grosso, em 1995

^  (Catella et ai 1997). A piraputanga é muito apreciada na região de Cuiabá (MT)

(Mateus e Estupinán no prelo, Theodoro 1999), onde existem restaurantes

especializados em servi-la, justificando o volume de sua captura pela pesca

profissional naquele Estado. Mateus e Estupiflán (no prelo) utilizaram o modelo

analítico de rendimento por recruta de Beverton e Holt, estimando os

^  parâmetros de crescimento a partir da distribuição de freqüência de

^  comprimento de exemplares desembarcados no mercado municipal de Cuiabá

(MT), entre maio e outubro de 1996 e maio e outubro de 1997. Os Autores

obtiveram os seguintes parâmetros populacionais médios: Loo = 705 mm

^  (comprimento fürcal); k = 0,275 /ano; Z = 0,822 /ano; F = 0,237 /ano. Segundo

Mateus e Estupihán (no prelo), a análise de rendimento por recruta e a taxa de

exploração indicaram que o rendimento máximo sustentável não foi alcançado,

concluindo que o estoque ainda não está sobrepescado. A piraputanga não foi

assinalada para o rio Paraguai no território paraguaio, mas pode estar incluída
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na categoria de "outras espécies" equivalente a 5% das capturas entre

•  setembro e novembro de 1991 (FAO 1992). A piraputanga também não consta

^  individualmente entre as espécies comercializadas provenientes da Bacia do
^  Prata na Bolívia, segundo a Estadistica e Informacion Pesquera de Bolivia
^  (1990), entre 1980 e 1989. No entanto, inúmeras espécies do gênero Brycon se

•  destacam nos desembarques pesqueiros em vários sistemas da América do

•  Sul como assinalaram Petrere (1978 b), Merona e Bittencourt (1988) e Batista
^  (1998) na Amazônia Central, Godinho etal. (1997) no rio São Francisco, em
^  Pirapora (MG), e Valderrama e Zárate (1989) no rio Magdalena, na Colômbia.

m

m

m

m

m

m,

<•)

Dourado

m

•

m

m
H) Observou-se que a captura do dourado Salminus maxillosus aumentou

9) em função do esforço empreendido de 1994 a 1999, indicando que o estoque

encontra-se ainda subexplorado. Nesse período, sua captura total variou de 53

a 1601, inferior à captura realizada pela pesca profissional entre 1979 e 1983,

(p que variou de 97 a 1941 (Silva 1986). Essas informações são relativamente

9  tranquilizadores para fins de manejo da espécie no Pantanal, tratando-se de

um predador ictiófago de topo de cadeia alimentar, como descrito em outros

sistemas (Morais Filho e Schubart 1955, Britski, Sato e Rosa 1984, Sverlij e

Espinach 1986, Britski etal. 1999). O dourado representou 8,1 % de toda a

captura da pesca esportiva e apenas 3,4% da pesca profissional durante o

período deste estudo, e sua captura pela pesca profissional no Mato Grosso

em 1995, foi estimada em 22,51, representando apenas 2,8% do desembarque

total (Catella et ai. 1997). Esses dados da pesca profissional refletem o

desinteresse do mercado local pelo dourado, em contraste com seu alto

prestígio no Sudeste do Brasil, como atestam Morais Filho e Schubart (1955):

"desde a primeira indicação do dourado na literatura (Cabeça de Vaca 1540-

42) sempre esse peixe de escama chamou atenção pelo seu porte (é o maior

peixe de escama da Bacia do Prata) pelo sabor de sua came, pela beleza de

seu tegumento matizado de um amarelo dourado, pelo valor econômico e pelas

qualidades esportivas para a pesca de anzol".
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•  o tamanho mínimo de captura permitido para o dourado é de 55 cm de

^  comprimento total, um pouco abaixo do comprimento médio de primeira

maturação gonadal (L50) estimado por Silva (1986) em 59 cm e da

recomendação de 60 cm proposta para sua captura no Paraguai (FAO 1992).

^  Juntando-se a essas informações o fato da espécie ser um predador de topo

#  de cadeia e muito visado pela pesca esportiva, sería aconselhável aumentar o

tamanho mínimo de sua captura no Pantanal. Ao mesmo tempo, seria

importante realizar novos estudos para checar os valores de L50 e L100 sob os
•
^  níveis atuais de exploração do dourado, considerando-se ainda que a relação

II entre porcentagem de indivíduos maduros versus comprimento total obtida por

^  Silva (1986) não apresentou uma assintota e assim não forneceu referência

^  alguma sobre o comprimento de L100.
0  Silva (1986) também realizou estudos de seletividade de redes de

deriva com malhas de 18,20 e 22 cm entre-nós-opostos para captura do

^  dourado nos rios Taquari e Paraguai. O Autor verificou que 79% dos

^  exemplares capturados com a malha 18 eram maiores que L50 (55 cm), assim
^  como todos os exemplares capturados com as outras duas redes.

^  Ainda não foram realizados estudos de crescimento para o dourado na

^  região do Pantanal, nem estimados os parâmetros populacionais para

referenciar o manejo. Sverlij e Espinach (1986) estimaram os parâmetros de

crescimento, separadamente, para exemplares de dourado capturados nos rios

da Prata e Uruguai, por meio da leitura de anéis em escamas. Observaram que

^  as fêmeas apresentaram maiores taxas de crescimento e atingem maiores

comprimentos assintóticos do que os machos, como também ocorre para a

espécie no rio Mogi Guaçu (Morais Filho e Schubart 1955). Sverlij e Espinach

(1986) estimaram a taxa de crescimento k entre 0,281 e 0,313 /ano e o

comprimento máximo Loo (furcal) entre 77 e 81 cm, nos dois sistemas. Como

esperado esses valores são relativamente elevados em relação aos valores de

k e Loo estimados por Mateus e Petrere (submetido) para o pintado

Pseudoplatystoma convscans no Pantanal, um camívoro de maior porte.

As pescarias do dourado são sempre diurnas e as práticas mais comuns

atualmente no Pantanal são semelhantes às pescarias de "rodada" e de

"colher" (ou "currico"), que se realizavam nos rios Mogi Guaçu e Piracicaba

(SP), como descrevem Morais Filho e Schubart (1955). A pescaria de rodada é
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0  uma prática mais comum para os pescadores profissionais, na qual o pescador,

#  munido de um anzol iscado com um peixe "bem prateado", desce rio abaixo em

^  um barco levado pela correnteza e procura mantê-lo no seio d'água realizando
^  movimentos sinuosos, mergulhando e suspendendo o anzol, para atrair o
^  predador. A pescaria de colher é realizada sobretudo pelos pescadores

#  esportivos, e consiste em puxar com barco a motor um pedaço de metal

^  brilhante em formato de colher ao qual está fixado o anzol. Morais Filho e

Schubart (1955) acrescentam que esse objeto prateado em movimento se

assemelha a um peixe e atrai com facilidade os dourados do trecho percorrido.

Por meio dessas descrições, observa-se que o pescador tira partido do

#  comportamento e das características do dourado, como um predador voraz,

ictiófago (Britski et al. 1999), visualmente orientado e de águas rápidas,

realizando um procedimento de pesca muito específico e altamente seletivo.

P  Sverlij e Espinach (1986) experimentaram dois tipos de iscas para a captura do

#  dourado utilizando espinhei no rio Paraná, Argentina, obtendo melhor

rendimento com iscas de bagres juvenis vivos (3,09 a 15,6 kg /espinhei /dia) do

que com toletes de curimbatá (0,26 a 9,6 kg /espinhei /dia), corroborando que o

ip, dourado é um predador mais orientado pela visão e percepção do movimento

#  de suas presas do que pelos sentidos químicos de paladar e olfato.

^  A especificidade da captura do dourado pode ser um fator importante
m

para o seu manejo no Pantanal, permitindo maior controle sobre a intensidade

do esforço dirigido para a espécie. Assim, por exemplo, caso seja necessário

<•) proibir sua captura em determinadas áreas ou períodos, ele deverá ser

^  relativamente pouco fisgado quando os pescadores estiverem aplicando seus

esforços em pescarias delineadas para outras espécies. O fato de o dourado

^  ser uma espécie de pouco interesse comercial na região do Pantanal, mas de

m. grande apelo esportivo, principalmente para uma clientela de pescadores

oriundos em sua maioria do Sudeste do Brasil é outro aspecto que

eventualmente pode ser negociado no manejo entre o setor de pesca

^  profissional e o setor turístico pesqueiro. Entretanto, como alertam Catella et al.

m. (2001) o dourado não resiste à prática do pesque-e-solte que vem se

^  expandindo em Mato Grosso do Sul, pois não tolera qualquer tipo de

^  manipulação, morrendo logo após a captura.
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•
0  Sverlij e Espinach (1986) investigaram o rendimento das pescarias

#  comerciais do dourado no rio Paraná e no rio da Prata, calcuiando a CPUE (kg

^  /espinhei /dia) nas temporadas de pesca de primavera e verão do período de
A

^  1975/76 a 1980/81. Os Autores observaram maior rendimento das pescarias na
^  zona sul da Bacia do rio Paraná, e verificaram acentuada e progressiva

#  diminuição da CPUE no rio da Prata ao iongo desse período. Sverlij e Espinach

#  (1986) acreditam que esse fato não poderia ser atribuído aos efeitos da

pressão de pesca, dado que o número de embarcações diminuiu de 21 em

1975 para 6 a partir de 1977 e sugeriram que essas fiutuações na CPUE do

H  dourado (que refletem sua abundância) poderiam estar relacionadas com a

#  intensidade das migrações em direção à zona sul da Bacia do rio Paraná,

^  decorrentes de fatores ambientais. Dei Barco (2000) estimou que a captura do
^  dourado no primeiro semestre de 2000 representou apenas 1% do total de
^  pescado oriundo da região norte do rio Paraná na Província de Santa Fé,

#  Argentina. O Autor descreve ainda que a legislação atual da Província

estabeleceu tamanho mínimo de captura para o dourado e a proibição de sua

captura comercial entre 1^ de setembro e 28 de fevereiro. Entretanto, a

natureza dos dados apresentados nos trabalhos de Sverlij e Espinach (1986) e

^  Dei Barco (2000) não permitem comparações entre os trabalhos para se avaliar

as tendências da pesca do dourado naquela região.

De acordo com Godinho et a/. (1997) a captura do dourado Salminus

brasiliensis pela Colônia de Pesca em Pirapora (MG), no rio São Francisco, foi

m  de apenas 157 kg entre julho e dezembro de 1987, representando 1,6% de

^  todo o desembarque.

#  Morais Filho e Schubart (1955) realizaram um trabaiho abrangente sobre
^  a biologia e a pesca do dourado no rio Mogi Guaçu (SP) nas décadas de 1940

m. e 1950, que constitui uma referência histórica para as informações atuais como

^  abundância, distribuição de freqüência de comprimento e produção pesqueira

^  dessa espécie. Os Autores também discutem sobre problemas ambientais

relacionados ao manejo do dourado e fazem recomendações que ainda hoje

m. são pertinentes, sobretudo para regiões bem conservadas como o Pantanal.

^  Morais Filho e Schubart (1955) compararam os comprimentos médios

^  dos dourados das piracemas de 1942 a 1953 do rio Mogi Guaçu, com dados de

trabalhos anteriores de 1935 a 1942. Já naquela época, observaram diminuição
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dos comprimentos entre esses dois períodos, e comentam que "essa

#  diminuição é provavelmente uma conseqüência da pesca excessiva à qual o

dourado está sujeito há vários anos no rio Mogi Guaçu, onde... amador e

profissional perseguem os peixes de primeira qualidade sem trégua durante o

^  ano todo... Mas seria precipitado acusar somente a pesca como único

•  responsável pela diminuição do dourado. Existem outros fatores de influência

negativa: a destruição implacável das matas e da vegetação arbórea na

margem do rio, a poluição dos rios, ainda felizmente no Mogi Guaçu de pouco

#

#

m

m

vulto, sendo o número das usinas de açúcar e álcool, fábricas de farinha de

#  mandioca e fábricas de tecido ainda relativamente reduzido, a interrupção dos

9" rios pelas barragens das usinas hidrelétricas, a destruição das lagoas

marginais e a diminuição do volume d'água dos rios provocada pela

dessecação e modificações das bacias fluviais".

Morais Filho e Schubart (1955) concluíram na ocasião que "por enquanto

#  o estoque de dourado do rio Mogi Guaçu está relativamente em boas
A

condições. Como fator benéfico influi a renovação do estoque pelos cardumes

vindos de regiões ainda inesgotáveis do rio Paraná e dos seus afluentes". Para

p  a conservação do dourado os Autores recomendam a "proteção de alguns

#  trechos suficientemente grandes, com lagoas e alagados, em diversos rios e

diversas bacias para conservar os criadouros naturais dos dourados e de

outros peixes de piracema e evitar que o último dos rios seja definitivamente

destruído, cortado por número sem fim de barragens... Adotando essas

medidas não existirá o perigo do desaparecimento do dourado como

aconteceu, em parte, com o salmão europeu".

Em contraste com a situação anterior, Agostinho et al. (1997) descrevem

que atualmente a Bacia do Paraná está sujeita aos impactos de ações

antropogênicas ao nível local (extração de areia, pecuária extensiva, rizícultura,

agricultura de subsistência e pesca) e regional (alterações na amplitude, época

e freqüência das cheias em função dos barramentos a montante; agricultura

com emprego intensivo de produtos químicos, precariedade das práticas de

conservação do solo e remoção de matas ciliares; e ocupação das sub-bacias

dos afluentes por grandes centros urbanos e industriais). Segundo os Autores,

a dimensão desses impactos e seus graus de importância não têm sido

determinados para a bacia, sabendo-se, no entanto, que a fauna de peixes dos
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#

^  trechos superiores da bacia foi depauperada por algumas dessas atividades. O

#  trecho da Bacia do Paraná compreendido entre a foz do rio Paranapanema e o

reservatório de Itaipu pode ser considerado ainda levemente modificado, pois

apresenta canais de escoamento mais rápido permitindo ainda uma pesca

^  baseada em espécies de grande porte incluindo pintado, jaú e dourado

#  (Agostinho e Zaiewski 1996 apud Agostinho et ai 1997).

#

#

#

#

m

m

Piranhas

Observou-se que a captura das piranhas Pygocentrus nattereri,

Serrasaimus spitopleura e S. marginatus aumentou em função do esforço,

indicando que os estoques em conjunto encontram-se subexplorados. Não há

P  tamanho mínimo de captura para essas espécies que alcançam,

#  respectivamente, 50, 23 e 27 cm de comprimento padrão na Bacia do Alto

Paraguai (Britski et ai 1999). As piranhas são temidas pelos pescadores e pela

população do Pantanal, em função de sua lendária ferocidade que, de fato já

^  resultou em incontáveis acidentes, sendo alguns fatais. Por outro lado, elas são

apreciadas como alimento na região do Pantanal (Silva 1986) e representaram

3,2% da captura total da pesca profissional (comparável à captura do dourado)

entre 1994 e 1999, tendo sido equivalentes a 5,2% da pesca esportiva nesse

período.

De acordo com Sazima e Machado (1990), as piranhas apresentam

ampla distribuição geográfica na América do Sul, com grande variação de

hábitos alimentares, ingerindo desde peixes até frutos e folhas. Os estudos

realizados indicam que as espécies do Pantanal são carnívoras, observando-

se, contudo, a partilha de recursos alimentares entre elas (Catella 1992):

Pygocentrus nattereri alimenta-se principalmente de peixes (inteiros ou

fragmentos), podendo ingerir também caranguejos, S. marginatus caracteriza-

se como mutilador de nadadeiras, alimentando-se secundariamente de

escamas e fragmentos de peixes e Serrasaimus spiiopieura apresenta

estratégia alimentar mais oportunista, ingerindo fragmentos de peixes (came,

escamas e nadadeiras) e insetos (Sazima e Machado 1990, Catella 1992,

Resende et ai, 1996). De acordo com Sazima e Pombal-Jr (1988), a mutilação
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#

#

0  de nadadeiras tem efeito comparável ao de parasitose, prejudicando o

#  desempenho dos peixes, o que pode ser corrigido por regeneração,

dependendo da intensidade da lesão. Northcote et al. (1987) acrescentam que

muitos indivíduos têm suas nadadeiras predadas diversas vezes, constituindo-

H  se em verdadeiros recursos renováveis. No Pantanal, Líparelli (1999) observou

#  que em duas lagoas da região do rio Piquirí, o equivalente a 77% e 88% dos

^  tucunarés Cichia cf. ocellarís amostrados, apresentavam pelo menos uma
^  mutilação nas nadadeiras, que o Autor atribuiu ao ataque de piranhas adultas.

Assim, além da mortalidade natural, uma proporção dos estoques pesqueiros

#  também é desbastada por mutilações, o que pode ser mais ou menos

expressivo em função da abundância das piranhas.

No Pantanal, o comportamento mutilador das piranhas tem implicações

na escolha dos aparelhos de pescai pois, mesmo quando o uso de redes era

#

#

0  permitido, os pescadores profissionais locais não utilizavam redes de espera

#

#

em função dos danos causados pelas piranhas (Resende 1992), tanto nos

petrechos de pesca como nos peixes

m

capturados. Sobre esse aspecto, Aguirre

(1945) comenta que "se houvesse consumo para o produto da pesca, talvez

0  compensasse os prejuízos causados pelas piranhas e jacarés nos petrechos

#  de pesca confeccionados com fibra vegetal, porquanto as pescarias nas baías
A

ou lagoas dariam grandes resultados".

Sazima e Machado (1990) estudaram o comportamento alimentar de

piranhas por meio de observações subaquáticas no Pantanal de Poconé (MT).

Os Autores verificaram que Pygocentrus nattererie Serrasaimus spilopleura se

alimentam de peixes em decomposição (scavenging), tanto daqueles

encontrados naturalmente, quanto dos que foram oferecidos em experimentos.

Em vista disso, é provável que as populações dessas espécies tenham

aumentado em função do suprimento extra de alimento que vém recebendo.

m

m

^ Vale a pena registrar que durante um trabalho de campo da Embrapa Pantanal,
numa localidade da Bacia do Rio Miranda (MS), por volta de 1989, fugindo de nossos
hábitos usuais de pesca experimental, optamos por utilizar redes de espera que
ficaram armadas durante toda a noite para captura de curimbatá Prochilodus lienatus.
Na manhã seguinte as redes estavam completamente destruídas e foram capturados
alguns curimbatás, que provavelmente senriram de isca para emalhar um jacaré-do-
Pantanal Caiman cmcodilus yacare, duas sucuris Eunectes sp. e um biguá
Phalacmcorax brasilianus (ave ictiófaga que mergulha para capturar suas presas,
Coutinho et al. 1997).
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constituído pela grande quantidade de vísceras que são retiradas do pescado e

normalmente lançadas no ambiente, sem que haja qualquer norma ou

orientação a respeito. Uma forma de inibir essa atitude poderia ser a

valorização econômica das vísceras, como por exemplo para a fabricação de

^  rações, criando uma demanda local e estimulando os pescadores a conservá-

#  Ias. Além dos peixes, outros grupos como os jacarés-do-Pantanal {Caiman

#  crocodilus yacare) também se alimentam das vísceras lançadas na água, e
m

ainda concorrem com algumas aves como o caracará-comum {Caracara
9
0  plancus), quando são arremessadas nas praias ou sobre a vegetação aquática,
9  como já tive oportunidade de observar. Aguirre (1945) estava atento a esse

#  fato, descrevendo que "os portos onde são feitas as lavagens de vísceras e
jogados outros engodos são freqüentados pelas piraputangas, piranhas,

bagres, rapa-canoas, sauás, lambaris e piquiras". Portanto, esses resíduos

9  podem estar contribuindo, de forma desejável ou não, para o aumento ou

#  manutenção das populações de piranhas e outros peixes, assim como de

outros animais da fauna regional.

Silva (1986) demostrou preocupação com a abundância de piranhas no

9  Pantanal, sugerindo que fossem aproveitadas industrialmente para a

#  preparação de "caldo de piranha", uma iguaria da culinária regional que goza

da fama de fortificante e afrodisíaco. Castellani, Catella e Antunes (2000)

buscando alternativas para as espécies subaproveitadas e de baixo valor

^  comercial da ictiofauna, introduziram o barbado e a piranha na merenda

escolar em duas escolas públicas de Corumbá (MS), avaliando sua aceitação

pelos alunos. O estudo foi realizado pela Embrapa Pantanal em parceria com a

Secretaria Municipal de Educação e Cooperativa de Pesca de Corumbá -

COOPECOR. No total, foram beneficiados 650 kg de barbado e 1340 kg de

piranha (peso fresco), oferecendo aproximadamente 1250 refeições semanais,

em um consumo médio de 80 g de peixe /aluno /refeição, nos anos letivos de

1997 e 1998. Os testes de aceitabilidade revelaram que 100% dos alunos

aceitaram bem o barbado, que foi oferecido sob a forma de filé, e 89%

aceitaram bem a piranha triturada, utilizada na preparação de molho de

macarrão, almôndegas e farofa.

#

m

m

m

m

m
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Curímbatá

A captura total do curímbatá Prochilodus Uneatus aumentou de 18,9 a

44,61 entre 1994 e 1999, em função do esforço exercido pelos pescadores
w

H  esportivos, pois a captura da pesca profissional não ultrapassou a 0,61 no

#  período. Como foi mencionado anteriormente, o curímbatá deixou de ser

^  explorado pelos pescadores profissionais em Mato Grosso do Sul, porque foi
proibida sua comercialização e a utilização da "tarrafa curimbeira" pelo Decreto

Estadual n® 7.362 de 18/08/93. Posteriormente, o uso desse petrecho também

H  foi proibido pela Lei de Pesca n® 6.672 de 21/10/95 em Mato Grosso,

9  concluindo-se que o estoque do curímbatá encontra-se subexplorado em todo o

Pantanal.

De acordo com Catella et al. (1996,1997), do ponto de vista da

conservação dos recursos pesqueiros, essas proibições não se justificam,

#  considerando-se: (1) o curímbatá é uma espécie detritívora, base de cadeia

alimentar e, provavelmente apresenta um dos maiores estoques pesqueiros do

ecossistema; (2) essa espécie representa uma opção de mercado para a pesca

profissional, podendo oferecer à população proteína nobre, a preços mais

acessíveis; (3) o curímbatá não desperta o interesse dos pescadores esportivos

e dificilmente é capturado com anzol e sim, por meio de tarrafa; (4) a tarrafa

curimbeira é um petrecho seletivo, capturando indivíduos adultos, que já se

reproduziram pelo menos uma vez; (5) a sociedade mostrou-se madura em

relação a essas questões, sendo consensual a proposta de liberação do uso da

tarrafa curimbeira para os pescadores profissionais, mediante critérios de

controle, entre todos os segmentos da pesca representados no "Encontro para

a Política de Pesca de Mato Grosso do Sul", realizado em Campo Grande (MS)

em junho de 1995 (SEMA/MS 1995).

Resende et aL (1995) investigaram o crescimento de Prochilodus

Uneatus no rio Miranda e observaram que as fêmeas (maiores que os machos),

alcançam o comprimento padrão assintótico de 45,8 cm em torno de 6 anos.

Baseando-se nessa informação e no tempo de proibição do uso da tarrafa,

deduz-se que o estoque atual do curímbatá praticamente voltou à sua condição

de estoque virgem, em todo o Pantanal, isso representa uma oportunidade

singular de estudo dessa população, pois, virtualmente inexplorada, sua
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mortalidade total (Z) tornou-se praticamente igual à mortalidade natural (M). Os

dados de captura do curimbatá obtidos por Silva (1986) constituem uma

referência inicial para a volta de sua exploração em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Autor, sua produção aumentou de 306 a 4821 entre 1979 e 1983,

quando os pescadores profissionais podiam utilizar redes e tarrafas. Outrossim,

o curimbatá como peixe detritívoro e base de cadeia alimentar, provavelmente

apresenta um estoque maior do que o pacu Piaractus mesopotamicus, uma

espécie onívora (Silva 1985), cuja produção máxima sustentável foi estimada

no presente estudo entre 405 e 5621.

O tamanho permitido para captura do curimbatá é de 38 cm de

comprimento total, compatível com os estudos realizados por Resende et al.

(1995) no rio Miranda, pois as fêmeas (que atingem maiores tamanhos que os

machos) estão 100% maduras a partir de 36 cm de comprimento padrão.

Uma chave para elucidar a estrutura dos estoques é o entendimento das

rotas de migração (Sparre et al. 1989). Segundo os Autores, isso pode ser

obtido por meio de experimentos de marcação, mas também a partir de dados

e informações fornecidas pelas pescarias comerciais, pois, freqüentemente, os

pescadores sabem a localização dos sítios de reprodução e onde se encontram

as maiores concentrações de peixes, nas diferentes épocas do ano. No

Pantanal, Prochíiodus llneatus como peixe de piracema, forma grandes

cardumes na época da vazante e migra rio acima para desovar nas cabeceiras,

quando chegam as chuvas (Resende et al. 1995, Catella et al. 1997). Esse

comportamento torna-o muito vulnerável á pesca, considerando-se que os

cardumes podem ser identificados com facilidade quando estão migrando pelos

rios relativamente estreitos da região. Portanto, voltando-se a explorar o

curimbatá no Pantanal, algumas medidas de controle precisam ser negociadas

com os pescadores profissionais, como a definição dos aparelhos de pesca e

suas especificações, o estabelecimento de cotas e locais de captura, e de

períodos de pesca. Ao mesmo tempo, é necessário estabelecer protocolos de

estudo e monitoramento do estoque, e resguardar mecanismos de contenção

do esforço caso torne-se excessivo, ou se as condições ambientais forem

desfavoráveis.

O comportamento de formação de cardumes, em alguma fase do ciclo

de vida, é um aspecto importante a ser considerado no manejo das espécies.
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pois os peixes remanescentes de cardumes que sofreram forte pressão de

pesca se reorganizam em novos cardumes, mantendo a CPUE elevada e

mascarando a sobrepesca do estoque como um todo. Shepherd (1988), Hliborn

e Waiters (1992) alertam que a taxa de captura das espécies que formam

cardumes, normalmente, não está relacionada com o tamanho do estoque,

mas é determinada principalmente por fatores operacionais da pesca. Por outro

lado, afirmam esses Autores, a taxa de captura das espécies que não formam

cardumes, é determinada sobretudo pelo tamanho do estoque explorável.

Machinson, Sumalla e PItcher (1997), acrescentam que, durante o período de

colapso do estoque de multas espécies pelágicas, ocorre aumento da

capturabilídade em função da formação de cardumes e da eficiência da

tecnologia de pesca nessas condições.

T ucunaré

Nascimento, Catella e Moraes (2000) procuraram determinar a área de

distribuição do tucunaré Cichia sp. no Pantanal a partir do local onde foi

Introduzido na Bacia do rio PIquIrl em 1982, por melo de pescarias

experimentais e aplicando questionários entre pescadores, ribeirinhos e

pecuaristas, entre 1992 e 1994. Os Autores capturaram um total de 340

exemplares entre jovens de 18 cm e adultos de 45 cm nas lagoas da região,

constatando que a espécie estava se reproduzindo com sucesso e, portanto,

encontrava-se plenamente Implantada na região. Nascimento, Catella e Moraes

(2000) concluíram que o tucunaré na ocasião parecia estar geograficamente

restrito à Bacia do rio PIquIrl, sugerindo que as características límnológicas do

rio Cuiabá (onde deságua o PIquIrl), sobretudo a baixa transparência das

águas e o reduzido número de ambientes lênticos (distantes entre si) naquela

área, poderiam constituir uma barreira ecológica à dispersão da espécie no

Pantanal. Llparelll (1999) acrescenta que esse confinamento geográfico pode

estar sendo fixado por fatores ecológicos, desde as características físíco-

químlcas da água até a competição alimentar com outras espécies. No entanto,

esse Autor ressalva que as lagoas se conectam com o rio durante as cheias.
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formando possíveis corredores migratórios para que os cardumes busquem

novos ambientes de colonização através da calha do rio.

Nos Boletins anuais do SCPESCA/MS, relativos aos anos de 1994/1995,

1995,1996,1997 e 1998 observa-se que a maior parte da captura do tucunaré

foi registrada nas bacias dos rios Piquiri e Cuiabá, ocorrendo, no entanto,

registro de captura para locais mais distantes como os nos Paraguai, Miranda,

Taquari, Coxim e Apa. Catella et ai (1996, 2001) ressalvam que é preciso

averiguar se o tucunaré de fato já atingiu essas áreas, ou se esses registros

devem ser considerados como informações inexatas, prestadas no ato da

fiscalização, ou exemplares identificados incorretamente.

Neste estudo, observou-se que a captura do tucunaré Cichia sp. foi

realizada quase que somente pelos pescadores esportivos, representando

apenas 0,3% da captura total da categoria entre 1994 e 1999. Esse fato se

explica pelo grande interesse dos pescadores esportivos pelo tucunaré e pelo

contato que muitos deles já tiveram com esse peixe em outras regiões (PNDPA

2000). O desinteresse dos pescadores profissionais do Pantanal pelo tucunaré

pode ser explicado porque sua introdução é relativamente recente na região, a

espécie encontra-se em fase de dispersão e a grande maioria dos pescadores

ainda não o conhecem, e não tiveram tempo para assimilá-lo enquanto

componente de sua cultura. Além disso, a população local, em sua maioria,

também desconhece o tucunaré e, portanto, pode-se dizer que ainda não

existe um mercado para consumo da espécie.

Entretanto, vale lembrar que o tucunaré é um dos peixes regionais mais

valorizados comercialmente na Amazônia, onde vem sendo alvo de disputa

entre o setor turístico pesqueiro em franca expansão e o tradicional setor de

pesca comercial, como tive oportunidade de observar na reunião do 1®

Workshop sobre a Pesca Esportiva no Estado do Amazonas, realizado em

Manaus, em novembro de 2000. Petrere (1986 b) incluiu o tucunaré entre as

espécies mais importantes nos desembarques realizados no Mercado

Municipal de Manaus (AM), entre 1976 e 1978. O Autor verificou que em 1978

o tucunaré chegou a representar 11,5% (3371) das capturas do rio Amazonas,

que foi equivalente a 4,7% de todo o desembarque anual de 1978 nesse

mercado, segundo Merona e Bittencourt (1988). O tucunaré representou 1%

(381) do desembarque pesqueiro no porto de Santarém (PA) em 1993 (Isaac,
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Milstein e Ruffino 1996), e representou respectivamente 6,4% (371), 1,6% (26

t) e 3,8% (161) do total desembarcado em Parintins, Itacoatiara e Manacapuru

(AM), entre setembro de 1996 e agosto de 1997 (Batista 1998).

Em função da qualidade de sua carne e de seu apelo para a pesca

esportiva, o tucunaré já foi introduzido em diversas regiões no Brasil e no

exterior, mas resultou em muitas experiências mal sucedidas ocasionando

alterações ambientais inclusive com o desaparecimento de espécies nativas

(Liparelli 1999, Nascimento, Catella e Moraes 2000). No Panamá, Zaret e

Paine (1973) descrevem que a introdução do tucunaré no lago Gatum resultou

na diminuição em mais de 50% da abundância da maioria das espécies

nativas, e essa dominância do tucunaré foi posteriormente confirmada por

Bayley (1986) e Maturell e Tapia (1987). O tucunaré foi o vetor do trematoda

Longihaptor longihaptor, um parasita de brânquias, quando foi levado para

ambientes lênticos da Califórnia, Estados Unidos (Courtenay e Stauffer 1984).

No Brasil, a espécie foi introduzida em açudes do Nordeste, mas não foram

realizados estudos de distribuição e impacto (Peixoto 1954), e foi introduzida

nos reservatórios de Furnas e Marimbondo, dominando a ictiofauna local

(Santos et at. 1994).

Liparelli (1999) investigou a biologia do tucunaré no Pantanal e suas

interações ecológicas com as espécies da comunidade em duas lagoas na

região do rio Piquiri, no período de 1994 a 1999. O Autor verificou que os

tucunarés apresentam desova parcelada, realizam várias posturas durante a

estação reprodutiva, que o mesmo casal constrói vários ninhos

simultaneamente e despendem cuidados parentais. Liparelli (1999) estinnou o

comprimento médio de primeira maturação gonadal (Lso) para machos e

fêmeas, respectivamente em 27 e 31 cm, e estimou Lioo em 41 cm para ambos.

O Autor observou que o tucunaré optou pelos itens alimentares mais

abundantes nas lagoas, nas diferentes estações do ano, e ingeriu, sobretudo

os indivíduos menores das presas disponíveis no ecossistema. Liparelli (1999)

se pergunta: como será a interação do tucunaré com o ecossistema do

Pantanal? Considerando que se trata de um ambiente natural, aberto e muito

diversificado, o Autor acredita que o tucunaré poderá apresentar uma resposta

mais amena, sem causar os grandes transtornos que já provocou nos

ambientes de lagos e represas onde foi introduzido.
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Consíderando-se que já existe uma população de tucunaré instalada no

Pantanal, e que é virtualmente impossível erradicá-la, resta saber qual seria a

melhor forma de se manejar essa espécie em benefício do homem e do

ambiente. Embora alguns aspectos das interações ecológicas do tucunaré com

a ictiofauna local tenham sido elucidados, os custos ecológicos dessa

introdução ainda não foram dimensionados na região (Liparelli 1999), e sua

dispersão para novas áreas não deve ser estimulada. Assim, seria importante

aprofundar esses estudos, cujos resultados poderão orientar o manejo do

tucunaré no Pantanal que deverá seguir uma, dentre duas direções: (1)

estimular a captura indiscriminada do tucunaré, com a intenção de reduzir sua

abundância, o que poderia diminuir as chances da espécie colonizar novas

áreas; (2) assumir o tucunaré como um novo integrante do ecossistema, e

estabelecer medidas de ordenamento específicas para proteger os estoques,

como a determinação de tamanhos mínimos de captura e o estabelecimento de

períodos de defeso em função de sua reprodução.

Outras espécies

Como foi visto anteriormente, durante o período desse estudo observou-

se aumento da captura de "outras espécies" em função do esforço exercido

pelos pescadores esportivos, mas essa relação não ocorreu para os

pescadores profissionais. Esse aumento da captura de "outras espécies"

representa a exploração de um maior número de espécies menores e menos

nobres, e deve ser monitorado com atenção, pois poderia sinalizar o ingresso

da pesca do Pantanal na longa fase de produção sustentável (platõ),

mencionado anteriormente por Welcomme (1999, 2001). Entretanto, não

parece ser esse o momento atual da pesca, considerando-se que: (1) os

estoques das espécies nobres estão respondendo ao esforço total

empreendido; (2) em média, cada pescador esportivo já visitou o Pantanal 3,9

vezes permanecendo 26,5 dias (Moraes e SeidI 2000), e provavelmente esses

pescadores tiveram oportunidade de aprender a capturar e a saborear outras

espécies da região, que passaram a ser alvo de suas pescarias subsequentes;

(3) não ocorreu aumento da captura de "outras espécies" pelos pescadores
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profissionais, indicando que eles continuam capturando as espécies mais

nobres que alcançam melhores preços para atender à demanda do mercado.

Seria interessante realizar amostragem no ato de vistoria do pescado de

origem profissional e esportivo, a fim de identificar e quantificar as espécies

incluídas nessas "outras espécies", pois, eventualmente algumas poderão ser

incluídas entre as 13 espécies já contabilizadas individualmente pelo

SCPESCA/MS, quando formos realizar a próxima atualização (upgrade) desse

sistema.

Na literatura encontram-se exemplos de pescarias em diversos

ambientes nas quais ocorreram mudanças qualitativas na composição de

espécies desembarcadas, induzidas pelo aumento da intensidade de pesca.

Novoa (1989) observou essas alterações na composição de espécies das

capturas profissionais no rio Orinoco (Venezuela) entre 1966 e 1984, ocorrendo

uma progressiva substituição de espécies carnívoras de topo de cadeia, por

outras de alta produtividade e elevada taxa de crescimento e por espécies

detritívoras. Segundo o Autor, os detritívoros Prochihdus mariae e

Semaprochilodus laticeps tornaram-se as espécies dominantes nos

desembarques de um grande trecho do río. Observando-se a evolução dos

desembarques do Mercado Municipal de Manaus (AM) entre 1976 e 1986

(Merona e Bittencourt 1988) verifica-se uma tendência geral de redução da

captura de espécies nobres como o tambaqui Colossoma macropomum e o

tucunaré Cichia sp, e de aumento da captura de espécies menores como

jaraqui Semaprochilodus spp, curimatã Prochilodus sp, matrichã Brycon, e

pacu Mylossoma spp.

Modelos de produção excedente e o manejo do pacu

Como foi observado, dentre as espécies estudadas apenas o pacu

Plaractus mesopotamicus apresentou redução da captura total em função do

esforço, para a qual foi possível ajustar os modelos de produção excedente aos

dados de 1994 a 1999. As estimativas de captura máxima sustentável obtidas

para os modelos de Schaefer e Fox por regressão funcional, foram,

respectivamente, 430 e 562 toneladas em função de um esforço ótimo
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estimado, respectivamente, em 150.000 e 91.000 pescador-dia. Como foi visto,

o esforço ótimo já foi ultrapassado desde 1994, atingindo 244.000 pescador-dia

em 1999 para uma captura de apenas 3141, indicando que o pacu encontra-se

superexplorado no Pantanal de Mato Grosso do Sul, considerando-se ainda

que;

(1) Sua captura reduziu-se de 534 para 361 toneladas no período deste estudo,

excedendo os valores registrados por Silva (1986) entre 1979 e 1983,

quando aumentou de 102 para 291 toneladas;

(2) Foi a espécie mais capturada anualmente neste estudo, representando 1/3

da produção total entre 1994 e 1999;

(3) Foram capturadas pelo menos 122 toneladas de pacu pela pesca

profissional no Pantanal de Mato Grosso em 1995, sendo a segunda

espécie mais importante (12% do total), como estimaram Catella et ai.

(1997);

(4) Pacu é a espécie mais apreciada pela população nativa de todo o Pantanal

em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul;

(5) No rio Paraguai, em terras paraguaias, o pacu foi a segunda espécie mais

capturada no trecho fronteiriço com o Brasil (34%) de setembro a novembro

de 1991, a espécie mais capturada no trecho médio (37%), a segunda

espécie mais capturada no trecho capital (26%) e decaiu para a quarta

espécie mais capturada no trecho inferior (5%), próximo à foz do rio

Paraguai (FAO 1992);

(6) Pacu encontra-se entre as espécies superexploradas no rio Paraná, no

trecho a jusante da foz do rio Paraguai, na Argentina, onde sua captura é

expressamente proibida pela legislação de pesca da Província de Santa Fé

(Dei Barco 2000).

Os estudos de avaliação de estoques do pacu, recentemente concluídos

por Vaz (2001) para o Pantanal de Mato Grosso, também corroboram esses

resultados. Isso merece atenção especial uma vez que Calcagnotto (1998)

verificou que há uma única unidade de manejo para os pacus dos rios do

Pantanal, baseando-se no DNA mitocondrial, como foi discutido anteriormente.

Vaz (2001) realizou a biometria e retirou escamas de exemplares capturados

na bacia do rio Cuiabá, e comercializados no Mercado Municipal de Cuiabá
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(MT) entre abril de 1994 e junho de 1995. Pela análise do incremento marginal,

o Autor verificou a formação de dois anéis anuais para o pacu daquela região

do Pantanal, em setembro (seca) coincidindo com a migração reprodutiva, e

em fevereiro (cheia) com a migração trófica. Para estimar os parâmetros de

crescimento a partir dos comprimentos médios por idade, Vaz (2001) testou o

modelo de Schnute e de regressão não linear, mas eles não convergiram para

valores satisfatórios. Segundo o Autor, o método de distribuição de freqüência

de comprimento analisado pelo programa FISAT (ELEFAN I) foi mais

adequado, estimando Loo = 86 cm (comprimento padrão) e k = 0,48 /ano. Para

avaliação de estoques, Vaz (2001) utilizou o modelo analítico de Beverton e

Holt obtendo Fatuai= 0,955 /ano e Fmsy =1,0 /ano (quando M = 0,78 /ano),

indicando que o nível de exploração do pacu se encontrava próximo de seu

rendimento máximo sustentável, naquele período. É interessante observar que

em 1994 registrou-se a maior captura do pacu no presente estudo, igual a 451

toneladas, ainda maior que as estimativas de Ymsy obtidas pelo modelo de

Schaefer.

Baseando-se nos modelos de produção excedente, se houver redução do

esforço, a produção total do pacu deve aumentar, caso as condições

ambientais se mantenham aproximadamente constantes, mas, a priori, não é

possível saber se o estoque vai se recuperar segundo o modelo de Schaefer

ou de Fox. Caso as intenções de manejo sejam as de se obter a produção

máxima sustentável, o esforço deve ser reduzido até o nível do esforço ótimo,

para que o estoque se recupere e produza novamente o maior excedente. A

redução do esforço de pesca e o conseqüente aumento da produção, seria

benéfico tanto para as pescarias profissionais como para o setor turístico

pesqueiro. Pescarias mais produtivas implicam maior retorno por unidade de

investimento para os pescadores profissionais (Hilborn e Walters 1992) e

pescadores esportivos mais satisfeitos, estimulando o seu retorno à região,

enquanto clientes que compram os serviços do setor turístico pesqueiro

(Catellaefa/. 2001).

Dentre os modelos ajustados aos dados, na opção menos conservadora em

termos de esforço (Schaefer - RF), espera-se que, reduzindo-se em 39% o

esforço realizado em 1999, isto é, de 244.000 para 150.000 pescador-día, a

produção anual total aumente de 3141 para 4301, ou seja em 37%; ou então,
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na opção mais conservadora em termos de esforço (Fox - RF), o esforço

precisa ser reduzido em 63% retornando para 91.000 pescador-dia, mas em

compensação, espera-se que a produção anual total aumente de 3141 para

5621 ou seja, em 79%. Caso o esforço seja reduzido ao nível do esforço ótimo

estimado pelo modelo de Schaefer (150.000 pescador-dia), mas se recupere

segundo o modelo de Fox, a captura deveria aumentar de 3141 para 4841, isto

é, em 54%.

Na sobrepesca de crescimento, como parece ser o caso do pacu no

Pantanal, Ruffino (2000) explica que "as mortes causadas pela captura

excessiva superam a capacidade de crescimento dos indivíduos restantes da

população, ou seja, os peixes são capturados antes que possam crescer o

suficiente para contribuir de forma substancial para a biomassa do estoque".

Nessa sobrepesca {growth overfishing), Gulland (1988) aconselha reduzir a

mortalidade por pesca e aumentar a idade de primeira captura. Medidas nesse

sentido de fato foram tomadas em Mato Grosso do Sul e passaram a vigorar a

partir de fevereiro de 2000, como a redução da cota de captura dos pescadores

esportivos de 25 kg mais um exemplar para 15 kg de pescado mais um

exemplar, assim como o aumento do tamanho mínimo de captura da espécie

de 40 para 45 cm. O tamanho mínimo de 45 cm confere com as

recomendações de FAO (1992) para o pacu no Paraguai e encontra-se

ligeiramente acima do comprimento médio de primeira maturação gonadal Lso

estimado por Silva (1986) em 43 cm, o que eventualmente pode não ser o

bastante para proteger o pacu, dados os níveis atuais de exploração e,

portanto, seria importante realizar novos estudos para se avaliar Lso e Lioo nas

condições atuais.

Além de sua participação nas decisões, é fundamental que os pescadores

profissionais e esportivos sejam amplamente informados sobre a legislação e

compreendam porque essas medidas foram tomadas, numa iniciativa que cabe

sobretudo à Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo (SEMACT/MS),

como principal órgão gestor da pesca em Mato Grosso do Sul. Os pescadores

profissionais podem ser acessados diretamente por meio de reuniões

convocadas através de seus órgãos de classe (Federação Estadual e Colônias

de Pesca), contatados por meio de visitas em suas residências nas cidades

ribeirinhas ou através dos meios de comunicação, a exemplo do trabalho
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educativo realizado pelo NUPELIA (Maringá - PR) junto aos pescadores

profissionais da represa de Itaipu, descrito por Okada etal. (1996). No

Pantanal, os programas de rádio poderiam ser aproveitados para esse fim

como o "Alô Pantanal", um programa que habitualmente é ouvido e utilizado

pelos pescadores (observação pessoal) e seus familiares para enviar notícias,

recados e solicitar encomendas, como descreve Fonseca Jr. (1998). Como foi

visto anteriormente, mais de 90% dos pescadores esportivos chegam por via

rodoviária ao Pantanal de Mato Grosso do Sul e, necessariamente, passam em

frente aos postos de vistoria da Polícia Ambiental, onde podem receber

orientação sobre a legislação e assuntos de interesse da pesca e algum

material impresso educativo, como eventualmente ocorre. Cerca de % dos

pescadores esportivos adquirem pacotes turísticos (Moraes e SeidI 2000) e

podem ser orientados já pelas operadoras de turismo, antes mesmo de

chegarem à região.

Além do estabelecimento de normas, a redução do esforço de pesca sobre

o pacu poderia ser obtida por meio de campanhas educativas, buscando-se a

colaboração dos pescadores e demais atores da pesca. Como foi visto, em

1999 vieram cerca de 59.000 pescadores esportivos ao Pantanal, que

pescaram em média durante 5 dias por viagem, e atuaram 1.680 pescadores

profissionais, pescando em torno de 10 dias por viagem. Se naquele ano, por

exemplo, os pescadores esportivos fossem orientados a pescar pacu em

apenas 2 dias durante suas estadias, e os pescadores profissionais em apenas

5 dias por viagem, o esforço poderia ser reduzido de 244.000 pescador-dia

para aproximadamente 126.400 pescador-dia, interpolando-se entre os valores

ótimos estimados pelos modelos de Schaefer e Fox. Acredito que uma

campanha bem conduzida seria abraçada pela maioria dos pescadores

esportivos (responsáveis por 96% do esforço de pesca sobre o pacu), em

função de seu alto nível de instrução formal e de sua preocupação com os

aspectos de conservação ambiental do Pantanal, como Identificaram SeidI e

Moraes (1997) e Morais e SedI (2000). Ao mesmo tempo, os pescadores

profissionais são nativos da região, sabem por experiência própria quando

alguma espécie está diminuindo e certamente abraçariam a causa, se

acreditassem tratar-se de uma campanha séria, respeitada por todos e não de
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um sacrifício unilateral de sua classe, pois dependem dos peixes para sua

própria sobrevivência.

Além desses procedimentos enumerados acima, é possível lançar mão de

outros recursos, como a cobrança de taxas específicas para a contenção do

esforço, como sugerem Roughgarden (1998) é Hilborn e Walters (1992). Essa

idéia consiste em cobrar uma taxa por peixe capturado quando o seu estoque

encontra-se sobrepescado, liberando-se dessa cobrança as demais espécies e

a própria espécie ameaçada quando o seu estoque se recuperar.

Outro aspecto importante da pesca no Pantanal é que, utilizando-se anzol,

freqüentemente ocorre a captura de indivíduos jovens abaixo do tamanho

mínimo, que são devolvidos e cuja taxa de sobrevivência é desconhecida. Ao

mesmo tempo, inexistem estudos de seletivídade de anzol na região para que

se possa aconselhar ou normatizar o uso desse aparelho. Assim, é

fundamental monitorar a pesca e avaliar se as medidas de controle adotadas

estão sendo o bastante para permitir a recuperação do estoque de pacu, o que,

no entanto, pode ser agravado, caso se instale um novo ciclo de secas na

região. Quando os estoques estão sujeitos às variações ambientais,

Roughgarden (1998) propõem uma exploração mais cautelosa para a captura

máxima sustentável do que a redução do tamanho do estoque para Boo 12

conforme o modelo de Schaefer, ou para 36,8% de Boo conforme o modelo de

Fox, como descrevem Quinn e Deriso (1999). Especificamente, quando um

estoque está sujeito a uma taxa constante de captura sob condições

ambientais variáveis, Roughgarden (1998) recomenda mantê-lo em % de seu

tamanho máximo a fim de garantir sua exploração sustentável por longo prazo.

Os modelos de produção excedente foram utilizados em estudos de

avaliação do nível de exploração de estoques em diversos sistemas de águas

interiores, gerando Informações destinadas ao manejo das pescarias. Okada et

ai (1996) obtiveram ajuste altamente significativo dos dados de captura total e

esforço da pesca profissional na represa de Itaipu, entre 1987 e 1993, ao

modelo de Schaefer. Concluíram que o conjunto dos estoques encontra-se

levemente sobrepescado. estimando a captura máxima sustentável anual em

1.609 toneladas, correspondendo a um esforço ótinK) de 95.895 pescador-dia.

Em função desses resultados, os Autores fazem vários aconselhamentos para

o manejo da pesca, tais como: estimular o uso da malha de 4 cm para desviar
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o esforço em direção à captura da curvina Plagioscion squamosissimus, uma

espécie introduzida; fazer o zoneamento do uso de diferentes malhas por

habitats, facilitando a captura de algumas espécies e evitando-se a captura de

exemplares jovens de outras (como foi mencionado anteriormente); proibir a

pesca nos habitats que funcionam como reserva de diversidade e biomassa

para toda a represa; diminuir o esforço de pesca limitando o número de

licenças expedidas para os pescadores profissionais; retomar os programas de

educação ambiental orientados para os pescadores profissionais, introduzindo

o conceito de pesca responsável.

Merona e Bittencourt (1988) aplicaram o modelo de Schaefer aos dados de

captura total e esforço para o pescado desembarcado no Mercado Municipal de

Manaus, entre 1976 e 1986, estimando Ymsy em 28.500 toneladas e fwsv em

250.000 pescador-dia, observando que o esforço empreendido em 1976,1985

e 1986 ultrapassou esse valor. Os Autores aplicaram o mesmo modelo para os

dados de captura e esforço do tambaqui Colossoma macropomum e do Jaraqui

Semaprochilodus spp., desembarcados nesse período, excluindo

respectivamente os pontos relativos a 1982 e 1979, que apresentavam CPUE

abaixo dos demais. Para o tambaqui, Merona e Bittencourt (1988) estimaram

Ymsy em 6.632 toneladas e fMSY em 96.307 pescador-dia, observando que o

esforço empreendido em 1985 e 1986 já ultrapassavam esse valor. Para o

jaraqui, o modelo de Schaefer foi aplicado aos dados de redinha (o aparelho

mais utilizado), estimando Ymsy em 11.069 toneladas e fMSY em 84.429

pescador-dia, e observaram que somente o esforço desenvolvido durante o

ano de 1985 ultrapassou esse valor.

Bayley e Petrere (1989) ajustaram o modelo de Schaefer, por meio de

regressão funcional, aos dados de captura e esforço da pesca comercial de

piramutaba Brachyplatystoma va/Z/anf//desembarcada em Belém, entre 1972 e

1984. Os Autores estimaram a captura máxima sustentável anual em 19.400

toneladas correspondendo a um esforço ótimo de 4.567 dias de pesca. Eles

sugeriram que, caso as relações entre adultos e jovens de piramutaba se

mantivessem constantes, o nível de esforço até então empreendido não

resultaria em sobrepesca, desde que fossem mantidas as mesmas

características dos aparelhos de captura.
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6.7 Modelo empírico de captura

De acordo com Barros, Scarmínío e Bruns (1995), ao se modelar dados

resultantes de experimentos ou observações, deve ser feita uma importante

distinção entre modelos mecanísticos e modelos empíricos. Segundo os

Autores, os modelos mecanísticos fornecem respostas precisas (como por

exemplo a trajetória dos astros), pois são conhecidas as causas que as

provocam (as Leis de Newton), que vem a ser o mecanismo que está por trás

desse comportamento. Por outro lado, continuam, existem situações muito

complexas nas quais não é possível elaborar um modelo mecanístico tão

abrangente e eficaz como a mecânica newtoniana. Nesse caso é preciso

recorrer aos modelos empíricos, que segundo Barros, Scarminio e Bruns

(1995), procuram descrever um processo na região experimental investigada e

por isso são limitados para fazer previsões para outras situações

desconhecidas.

Observa-se através da literatura que os modelos empíricos são

utilizados freqüentemente como uma ferramenta para identificar os principais

fatores ambientais, sócio-econômicos e aqueles inerentes à própria atividade

de pesca, que influenciam alguma variável resposta de interesse sobre as

pescarias, muitas vezes recorrendo-se à transformação dos dados para reduzir

a variância e obter a convergência. Roughgarden (1998) adverte que no corpus

conceituai da Ciência Pesqueira, os investigadores tendem a negligenciar a

importância dos fatores ambientais, que ficam subentendidos e relegados a um

plano secundário, incluídos no erro aleatório das estimativas dos modelos.

Petrere (1978 a) aponta outra limitação para o emprego desses modelos,

destacando que há um consenso geral de que os dados de captura e esforço

são muito variáveis, dificultando algumas vezes a análise por meio da

estatística paramétrica. Para diminuir esse efeito, Petrere (1986 a) recomenda

efetuar o somatório dos dados de um período de tempo conveniente, de modo

que os fatores responsáveis pelas distorções tendem a se anular mutuamente,

resultando em padrões mais adequados para as análises.

Para a aplicação dos modelos no presente estudo, os dados de captura

e esforço foram somados por mês, separadamente para a pesca profissional e

esportiva. Esse período revelou-se adequado para os dados do Pantanal,
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obtendo-se valores elevados de Reajustado (87% para a pesca profissional e

99% para pesca esportiva), mesmo sem recorrer à transformação dos dados,

considerando-se ainda que o resgate de informações foi de apenas 55,3% para

as pescarias profissionais. O estudo teve caráter exploratório indicando que as

capturas da pesca profissional e esportiva se relacionaram significativamente

com o esforço, com a temperatura média mensal e com a altura média do rio

Paraguai, qualificadas sazonalmente por suas interações com o mês (pesca

profissional) e com o período hidrológico (pesca esportiva). Essas relações

fazem sentido ecológico, considerando-se que são fatores fundamentais na

regulação da abundância e dos ciclos vitais da ictiofauna que, por sua vez,

interferem em sua vulnerabilidade à pesca, como Já foi discutido anteriormente.

Além disso, as variações sazonais podem interferir diretamente na atividade de

pesca, como o aumento do número de pescadores esportivos que ocorre do

início para o final do ano diminuindo sua CPUE, assim como os dias mais frios

poderiam desencorajá-los para pescar. Os pescadores profissionais

provavelmente são motivados a aumentar sua captura à medida que se

aproxima o final do ano, visto que precisam produzir mais para compensar os

três meses de fechamento da pesca durante o período de defeso (novembro a

janeiro).

SeidI e Moraes (1997) verificaram que o sucesso das capturas

representa 27% das motivações que levam os pescadores esportivos ao

Pantanal, e utilizaram modelos empíricos para identificar quais características

das viagens e dos próprios pescadores, se relacionaram significativamente

com o sucesso da captura em kg de pescado A/iagem. Inicialmente, os Autores

propuseram um modelo completo relacionando a captura às seguintes

características: despesa total de viagem, renda, idade e grau de escolaridade

do pescador esportivo, número de visitas anteriores à região, número de dias

de visita da viagem em curso, distância do local de origem, meio de transporte

utilizado, aquisição de pacote turístico e motivações para visitar a região. Seídl

e Moraes (1997) verificaram que o modelo completo foi significativo (F = 2,30,

P < 0,05) e estatisticamente equivalente a dois modelos reduzidos. Os Autores

optaram pelo modelo reduzido mais simples (F = 5,95, P < 0,05),

demonstrando que o sucesso de captura por viagem aumentou em função da

idade e do grau de instrução do pescador. Segundo SeidI e Moraes (1997), é
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interessante notar que nem a principal motivação dos pescadores, nem a

quantia gasta por viagem pôde prever o sucesso de captura, isto é, pescadores

mais aficionados não são necessariamente melhores pescadores e o dinheiro

não pôde comprar o sucesso de captura. Os Autores apresentaram os valores

médios para ilustrar a influência da idade e dó grau de escolaridade do

pescador sobre as capturas: um visitante de 43 anos sem grau universitário

deverá capturar 11,26 kg /viagem, enquanto outro com grau universitário

deverá capturar em torno de 14 kg /viagem; um pescador de 55 anos e grau

universitário deverá capturar 14,7 kg /viagem, e outro sem grau universitário

deverá capturar 12 kg /viagem.

Ceregato (2001) também verificou que o grau de instrução pode ser uma

variável importante para a pesca artesanal. O Autor realizou o levantamento de

variáveis ligadas diretamente à pesca e variáveis sôcio-econômicas para

explicar o lucro dos pescadores artesanais em atividade nos reservatórios de

Ilha Solteira e Jupiá, e em dois trechos do rio Paraná. Ceregato (2001)

observou alta variabilidade do lucro, não podendo explicá-lo em função dos

ambientes, mas em função do grau de instrução dos pescadores, do aparelho

de pesca utilizado e do número de dias de pesca.

Okada, Agostinho e Petrere (1996) observaram que a captura no

reservatório de Itaipu, no rio Paraná, se relacionou significativamente com o

ano, com as diferentes regiões da represa, e com a interação entre ano e

estação do ano, além do esforço. Segundo os Autores, como esperado, as

capturas na primavera e verão foram maiores do que no outono e invemo, pois

a pesca se baseia principalmente em redes de espera (aparelhos passivos) e

os peixes são menos ativos em temperaturas mais baixas. Além disso,

comentam, os peixes formam cardumes na primavera e verão para realizar as

migrações rio acima. Okada, Agostinho e Petrere (1996) verificaram que a

região entre os trechos fluviais e lênticos da represa apresentou maior captura,

provavelmente devido ao fato de ser uma zona de deposição, onde ocorre

aumento da produção primária.

Na região amazônica, vários Autores lançaram mão de modelos

empíricos para compreender o papel de diferentes variáveis sobre a pesca.

Petrere (1986 a, 1986 b) foi pioneiro ao aplicar análise de covariância em

dados de captura e esforço em sete lagos no Estado do Amazonas, para a
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pesca de tambaqui Colossoma macropomum e tucunaré Cichia sp. O Autor

verificou que a captura do tambaqui pode ser explicada sobretudo pelo esforço,

lago pescado e ano, observando que a captura das duas espécies aumentou

com a distância do lago a Manaus (AM), pois as populações menos exploradas

estariam nos lagos mais distantes. Como a peiscaría do tucunaré é realizada

sobretudo de forma ativa por meio de tridente, Petrere (1978 b) considerou que

a forte interação entre os fatores lago e estação produz efeitos sobre (a) o

comportamento do peixe, (b) a técnica de pesca e (c) a vulnerabilidade do

tucunaré, pela flutuação do nível da água em lagos com diferentes morfologias

(maior ou menor zona litorânea, o habítat preferencial do tucunaré) e

densidades de vegetação (refúgios e visibilidade da presa), que explicam sua

captura. Alonso (1998) investigou a captura de bagres em quatro setores do rio

Amazonas, na Colômbia, verificando que além do esforço, a variação da

captura depende do setor do rio e em menor escala do nível do rio, do tipo de

aparelho de captura e da interação entre aparelho e setor do rio. Alonso (1998)

ajustou um segundo modelo e observou que a produção pesqueira semanal do

setor Cachoeira de Araraquara não foi influenciada pelo período hidrològico e

tipo de aparelho (corda ou arpão), mas verificou que existem diferenças no

rendimento dos aparelhos em função dos períodos hidrológicos.

Wudneh (1998) utilizou modelos empíricos para investigar a captura total

de Barbus spp., Clarías gariepinus e Oreochromis niloticus, separadamente por

pescadores tradicionais de canoa de junco e pelos pescadores que utilizam

barcos motorizados, no lago Tana, Etiópia. O Autor verificou que a captura

dessas espécies pelas duas categorias, apresentou relação altamente

significativa com o mês, a região do lago e com a interação entre ambos.

Minte-Vera (1997) investigando a pesca da tilápia Oreochromis niloticus por

pescadores artesanais, introduzida no reservatório Billings (São Paulo - SP),

verificou que a captura pode ser explicada somente em função do esforço e da

área de pesca no reservatório. Pet et ai. (1995) verificaram que a CPUE de

Tilápia rendalli no reservatório Tissawewa, no Sri Lanka, pode ser explicada

pelo mês da amostragem, por sua interação com o método de captura e, ainda,

por outras interações envolvendo mês, área de pesca e método. Nesse

ambiente, a CPUE de "outras espécies" foi explicada sobretudo pelo mês de
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amostragem e pelo método de captura e, em menor porcentagem, pela

interação de ambos.

6.8 O manejo da pesca e as implicações sociais e ambientais

Conflitos da pesca entre Brasil e Paraguai

A diferença entre as políticas de pesca e as legislações ambientais do

Brasil e do Paraguai transformou o trecho fronteiriço do rio Paraguai numa das

áreas mais conflituosas do Pantanal. No lado brasileiro, em Porto Murtinho

(MS), estruturou-se um forte setor turístico pesqueiro, que recebeu 8.552

pescadores esportivos em 1999, equivalente a 14,5% do número total do

Estado. Catella et al. (1997) descrevem que apenas 44 pescadores

profissionais encontravam-se vinculados à Colônia de Pesca local, pois a

maioria abandonou a profissão, tornando-se "piloteiro" de barcos de turismo,

fundando em 1996 o sindicato dessa categoria com cerca de 700 filiados. Os

conflitos advieram, pois, do outro lado do rio, no Paraguai, além dos

pescadores profissionais paraguaios, encontram-se muitas comunidades

indígenas, que utilizam redes e outros aparelhos de pesca proibidos pela

legislação brasileira, mas permitidos pela legislação paraguaia. Outro ponto

confiituoso é o fato da pesca esportiva no Brasil ser interrompida por três

meses, durante o período de defeso da piracema, ao passo que indígenas e

pescadores paraguaios não estão sujeitos a essa norma e continuam pescando

nesse período. Segundo Catella etal. (1997), alguns eventos, envolvendo

representantes desses segmentos e autoridades brasileiras e paraguaias, vêm

ocorrendo para tentar contornar esses conflitos e negociar as questões de

pesca e meio ambiente nessa região. Entretanto, para a solução dessas

questões, será preciso que, numa etapa anterior, o Brasil e o Paraguai tenham

claramente definidos para si quais são os seus objetivos do manejo da pesca e,

somente a partir de então, será possível negociar esses objetivos na busca de

uma solução conjunta. Acredito que, cada vez mais, as questões ambientais,

sendo de interesse geral, sujeitas às suas próprias leis e não respeitando as

fronteiras políticas artificialmente desenhadas por nós, levarão ao
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estabelecimento do diálogo e das negociações entre os vizinhos e os povos,

tornando-se, assim, uma das molas propulsoras do amadurecimento de nossa

sociedade local e mundial.

Ordenamento da pesca, conflitos e conservação do Pantanal

Ao se abordar os aspectos relacionados aos conflitos entre pesca

profissional e pesca esportiva, à administração da pesca e à conservação

ambiental, torna-se oportuno resgatar alguns problemas detectados ao final de

acaloradas, porém profícuas discussões, travadas entre todos os segmentos

da pesca do Pantanal, presentes no Encontro para a Política de Pesca de Mato

Grosso do Sul, realizado em 1995 na cidade de Campo Grande (MS) e

compilados por SEMA/MS (1995), destacando-se:

-  Intensa movimentação de embarcações sobre os cardumes;

-  Falta de orientação aos que adentram o Pantanal;

-  Conflito muito forte entre pesca profissional e esportiva;

-  Dificuldade de diálogo entre os clientes (atores) da pesca;

-  Comportamento inadequado de turistas em relação à fauna;

-  Conflitos entre amadores e profissionais, sendo que um acha que o outro

atrapalha;

-  Concentração de hotéis e pesqueiros em determinadas áreas do Pantanal;

-  Excesso de hotéis e má distribuição dos mesmos;

-  Excesso de pescadores esportivos nos meses de setembro e outubro;

-  Sobrecarga de barcos a motor nos rios pequenos;

-  Lixo disperso em grande quantidade no Pantanal;

Uma vez detectada essa problemática da pesca e a possibilidade de

agravamento dos efeitos nocivos que ora começam a se manifestar, é preciso

lançar mão do arcabouço teórico, metodológico e instrumental, já desenvolvido

na área de planejamento das atividades turísticas, para garantir a perpetuação

da qualidade do ambiente natural, cultural e social do Pantanal, essenciais para

a retro-alimentação da própria atividade turística da região. A esse respeito,

Ruchmann (2001) alerta que as conseqüências do grande afiuxo de pessoas
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aos ambientes naturais tornam fundamental o planejamento dos espaços, dos

equipamentos e das atividades turísticas, para evitar danos aos meios visitados

e manter a atratividade dos recursos para as gerações futuras. O Autor observa

que todos os espaços com recursos de beleza considerável vêm sendo

literalmente "invadidos" por turistas ávidos por usufruir seu tempo livre da forma

mais gratificante possível, sem considerar os riscos que sua presença em

massa e seu comportamento trazem não só para os recursos naturais, mas

também para as populações autóctones e para o patrimônio histórico cultural.

Em quase todas as destinações turísticas tem-se constatado a falta de "cultura

turística" das pessoas que viajam, o que faz com que se comportem de forma

alienada em relação ao meio que visitam, acreditando não terem nenhuma

responsabilidade na preservação da natureza e na originalidade das

destinações. Entendem que seu tempo livre é "sagrado", que têm direito ao uso

daquilo pelo que pagaram e, permanecendo pouco tempo (individualmente),

julgam-no insuficiente para serem responsabilizados pelas agressões ao

ambiente.

Silva (1986) e Mariani e Gonçalves (2001) descrevem esse

comportamento inadequado de alguns pescadores amadores em relação aos

"ninhais" no Pantanal. Os ninhais são sítios de reprodução utilizados

periodicamente, por anos consecutivos, por um grande número de aves,

principalmente cabeça-seca Mycteria americana e garça Casmerodius albus,

que nidificam sobre a vegetação arbóreo-arbustiva (Campos et ai 1988,

POBAP 1997). Em 1991, Coutinho et ai (1997) realizaram um levantamento

aéreo em toda a extensão da planície pantaneira, fazendo contagens de

animais e de fisionomias e alterações ambientais, e localizaram 17 ninhais,

principalmente nos Pantanais de Poconé e Paíaguás. Observaram que em sua

maioria eles se encontram em áreas de alta/média inundação dos tributários do

rio Paraguai. Os pescadores esportivos têm acesso a essas áreas e alguns,

nas palavras de Silva (1986), "prejudicam os ninhais, como o do rio Vermelho

(afluente do rio Miranda, próximo ao Passo do Lontra, uma das regiões mais

importantes para a pesca esportiva de Mato Grosso do Sul) com barulho,

flashes, causando stress às aves". Por experiência própria, inadvertidamente já

adentrei nesse mesmo ninhal juntamente com outras pessoas. Caminhamos
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#  por entre a vegetação em silêncio, mas ainda assim, muitas aves assustadas

^  (provavelmente filhotes) regurgitaram os peixes de seus conteúdos estomacais
gb

sobre nós, enquanto muitos adultos voaram e tiveram seus filhotes predados

^  pelas inúmeras aves de rapina, como o cara-cará Caracara plancus, que
0  rondam os ninhais a espera dessas oportunidades. Bordest et ai (1997) são

#  contundentes e incluem o turismo pesqueiro entre as atividades que provocam

^  maior degradação ambiental no Pantanal de Mato Grosso. Afirmam que os
^  turistas de pesca, em geral, não utilizam hotéis, hotéis fazenda ou pousadas,
0  que eles se instalam em acampamentos às margens dos rios Paraguai,

^  Cuiabá, São Lourenço, Jaúru, Sepotuba, Piquiri, Bugres, Perigara e outros,

^  provocando destruição da mata ciliar, acúmulo de lixo e poluição hídrica,
_  interferindo no cotidiano da pesca artesanal do ribeirinho. Entretanto, é preciso

^  analisar com cautela esses fatos relatados por Bordest et al (1997), pois os
^  Autores não apresentaram estudos quantitativos para que se possa

dimensioná-los e, certamente, não é justo nem conveniente generalizar esse

comportamento para todos os pescadores esportivos que visitam o Pantanal de

Mato Grosso. No entanto, a preocupação que deu ensejo a essas conclusões é

pertinente, tornando-se necessário ir além e investigar o perfil dos diversos

pescadores que visitam a região e suas motivações, a exemplo do que fizeram

Moraes e SeidI (2000) em Mato Grosso do Sul, como foi relatado

anteriormente. De posse dessas informações, em função das intenções de

manejo da pesca e da administração do turismo, é possível traçar estratégias

para atrair os pescadores com o perfil desejável, procurar educar e informar os

pescadores de perfil inadequado ou triá-los para outras áreas ou atividades

mais adequadas aos seus interesses.

-r,

Por outro lado, talvez haja maior controle sobre os pescadores

esportivos quando vinculados aos empreendimentos turísticos. Tenho

acompanhado uma mudança de atitude dos empresários de turismo pesqueiro

em Corumbá (MS), que sinaliza para uma nova mentalidade e postura em

relação ao ambiente. Muitos deles orientam os seus piloteiros a trazer de volta

para a cidade ou para o barco-hotel, latas de cerveja, garrafas plásticas e

qualquer lixo gerado a bordo dos barcos de apoio, que levam as duplas de

pescadores esportivos. De fato, uma grande parte dos impactos do turismo
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#  pesqueiro sobre o ambiente e a comunidade local, assim como os conflitos

^  com os pescadores profissionais, ocorre no dia-a-dia e nas práticas dos
pescadores esportivos espalhados pela região. É importante registrar que, em

geral, os pescadores esportivos respeitam as orientações do piloteiro, como

0  homem nativo, conhecedor da pesca e da região. Assim, há uma seqüência

^  hierárquica de relações entre esses atores do setor turístico pesqueiro:

^  empresários de turismo / piloteiros / pescadores esportivos que, no entanto,
^  pode ser relativizada pelo poder de barganha do pescador esportivo, enquanto
^  cliente que compra os serviços. Portanto, se a administração da pesca fizer o

O  seu papel de orientar as ações de todo o setor turístico pesqueiro, respaldada

numa política de pesca clara, definida a partir de um amplo processo
O participativo, e se colocar como o primeiro elemento dessa hierarquia, ela pode

atuar em cascata através dessa cadeia, atingindo o nível capilar das relações

que se estabelecem na intimidade do ecossistema e minimizar os impactos da

pesca esportiva, auferindo melhores resultados para todos.

Com relação ao exposto, Ruchmann (2001) conclui que o planejamento

(Ti é fundamental e indispensável para o desenvolvimento turístico equilibrado e

em harmonia com os recursos físicos, culturais e sociais das regiões

receptoras, evitando, assim, que o turismo destrua as bases que o fazem

existir.
tf̂

.o

r

Alterações naturais do ambiente e a nova visão do manejo

Como foi visto anteriormente, as variações ambientais que interferem na

quantidade de peixes disponíveis para a pesca num determinado ano no

Pantanal, parecem depender: (a) da intensidade das inundações dos anos

anteriores (com tempo de reação de dois anos), (b) da vulnerabilidade dos

estoques à pesca em função da cheia desse mesmo ano e, provavelmente, (c)

da influência do fenômeno de dequada. É preciso ainda considerar que um

determinado nível de exploração, que parece razoável durante um ciclo de

cheias, pode tornar-se excessivo caso se inicie um ciclo de secas. Isso está de

acordo com Roughgarden (1998) que inclui as flutuações ambientais entre as
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#  principais fontes de variações aleatórias da pesca, visto que implicam a

^  flutuação de r e K dos estoques. Como foi dito anteriormente, esse Autor
recomenda que, à medida que as variações ambientais aumentam, maior deve

ser mantido o tamanho dos estoques para se obter o melhor retorno econômico

®  de modo sustentável.

®  Em função do exposto, fica evidente a importância de se monitorar as

®  alterações naturais do ecossistema e investigar seu papei enquanto fatores
^  densidade-independentes sobre a abundância dos estoques para se
^  administrar a pesca no Pantanal. Assim, além dos pesquisadores envolvidos

^  nessas investigações, é fundamental que a administração pesqueira, os atores

da pesca e a sociedade em geral estejam a par da ocorrência desses fatores e
©

de sua influência sobre o ecossistema e a pesca no Pantanal. Seguramente,

^  compreendendo como eles operam e suas implicações sobre a disponibilidade

f6> de peixes, será mais fácil obter-se a colaboração dos atores na busca de

alternativas econômicas para os períodos desfavoráveis e na negociação das

^  medidas de ordenamento adequadas a essas condições, que requerem
sacrifícios de todos. Sobre esse aspecto, Hilborn e Walters (1992) aconselham

^  que a administração pesqueira deve se assegurar de mecanismos que

permitam a redução do esforço quando necessário, e reconhecem que essa é

uma das maiores dificuldades a serem negociadas no manejo. Welcomme

(2001) vai além e aponta para a redefinição dos papéis desses atores, em uma

nova visão do manejo da pesca: enquanto na visão anterior, a administração

da pesca encontrava-se vinculada a um governo central e paternalista, que

retinha as informações científicas e assumia a responsabilidade de criar as leis

e de exigir o seu cumprimento, as práticas modernas sugerem que muitas

dessas responsabilidades agora cabem às instâncias locais de administração e

à comunidade de pescadores. Isto, por sua vez, requer que esses últimos

atores passem a operar baseados em um maior nível de conhecimento sobre

os recursos pesqueiros, criando instituições para negociar entre si e com outros

grupos os seus interesses. Um novo sistema, portanto, precisa ser configurado

para capacitar esses atores no desempenho de suas novas obrigações. O

Autor comenta, ainda, que esses novos sistemas já existem numa certa

extensão, mas são necessárias pesquisas sobre corm capacitar os atores

r'
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^  locais para o manejo, e sobre como solucionar os conflitos entre os interesses

®  competitivos.

Dentro dessa nova visão sintetizada por Welcomme (2001), acredito que

não devemos nos omitir e postergar a capacitação dos atores locais para o

0  manejo somente quando julgarmos que a sociedade esteja madura para tal.
®  Esse amadurecimento só será alcançado, na prática, como fruto das

®  discussões, embates e negociações dos interesses entre todos os atores da

®  pesca. Essa oportunidade de amadurecimento encontra-se num sistema de
©
^  administração pesqueira que contemple a participação efetiva dos atores da
^  pesca em todas as etapas de planejamento, ações e avaliação, como se

©  propôs explicitamente no projeto "Administração dos Recursos Pesqueiros na

Região do Médio Amazonas, Estados do Pará e Amazonas" - Projeto Iara,

implantado em 1991 pelo Governo Federal brasileiro e Governo da República

^  Federal da Alemanha, inserido no Programa "Planejamento Pesqueiro

Artesanal" (IBAMA, 1995). Para subsidiar as ações de ordenamento pesqueiro

no Médio Amazonas, o Projeto Iara promoveu estudos integrados sobre a

biologia e ecologia de espécies de peixes importantes para a pesca,

tecnologias da pesca e do pescado, aspectos sócio-econômicos das

populações ribeirinhas e dos pescadores, e ações de educação ambiental

(IBAMA, 1995). A política de ordenamento de pesca e aquicultura da Colômbia

também se orienta por princípios de sustentabilidade ecológica, social, cultural

e econômica, permeada pela visão atual de manejo, enunciando explicitamente

que "o propósito do desenvolvimento pesqueiro são as pessoas e não os meios

(tecnologia, mercado, controle etc.), sem desconhecer que é necessário

desenvolver os meios para se obter melhorias na qualidade de vida das

pessoas", como enuncia o Manual Metodológico editado pelo Instituto Nacional

de Pesca e Aquicultura ~ INPA, daquele país (Estrada e Galeano 2000).

Como foi mencionado anteriormente, a regulamentação do Conselho

Estadual de Pesca - CONPESCA/MS de Mato Grosso do Sul em 1999,

representou um grande avanço em direção á gestão participativa dos recursos

pesqueiros do Estado em relação à política anterior de pesca. Muitas decisões

do CONPESCA /MS são subsidiadas por informações geradas pelo

SCPESCA/MS.
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«
^  Uma evidência de que não existe mais espaço pata as antigas formas

O  de administração da pesca e que a sociedade já reivindica a gerência dos

®  recursos pesqueiros sob o novo paradigma de manejo, ocorreu recentemente,
m
^  em março de 2001, em Cuiabá (MT): o governo estadual de Mato Grosso

0  apresentou para debate em um seminário público sua nova proposta de Lei de

0  Pesca, que pretendia encaminhar para a Assembléia Legislativa Estadual, em

®  substituição à Lei da Pesca n® 6.672 de 20/10/1995. Entre outras medidas,

essa nova lei proibia a captura de pacu Piaractus mesopotamicus, piraputanga

Brycon microleps e dourado Salminus maxillosus pelo período de três anos.

©  Entretanto, conforme noticiaram os jomais de Cuiabá - MT (A Gazeta,

O  30/03/2001), houve uma forte reação dos pescadores profissionais,

®  ambientalistas, pesquisadores e outros membros da sociedade civil,
O^  questionando a maneira impositiva com que o processo foi conduzido e a falta

de estudos e informações técnicas sobre a pesca no Estado para subsidiar

medidas de tão forte impacto econômico e social (Mateus, Catella e Penha

2001), o que obrigou o governo daquele Estado a retirar a sua proposta.

Essas relações de poder que vêm se estabelecendo nas políticas

estaduais do uso dos recursos pesqueiros do Pantanal, privilegiando alguns

^  segmentos da pesca em detrimento de outros, certamente estão vinculadas às

tendências de desequilíbrio na distribuição de oportunidades e benefícios entre

os diversos segmentos sociais, em nível nacional e internacional, como discute

Coutinho (2001). O Autor adverte que essas relações devem ser revistas frente

à reação dos setores excluídos, que resultaram nos gravíssimos

acontecimentos de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Coutinho (2001),

referindo-se ao arranjo das forças geopolíticas e econômicas mundiais, propõe

uma reflexão em duas vertentes, que poderiam ser transpostas para a política

local do Pantanal sobre: (1) como regular a economia para evitar os seus

efeitos deletérios da instabilidade econômica e exclusão social, e (2) como

construir um sistema compartilhado de ação e de solução de conflitos regionais

e subnacionais dentro do respeito à soberania e aos direitos democráticos das

nações (em nosso caso, aos direitos democráticos de todos os atores da

pesca). O Autor considera ainda que "a negligência neoliberal diante da

necessidade de regular as relações econômicas, financeiras e geopolíticas
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^  entre as economias, sociedades e Estados nacionais já parece ter ido longe

demais".

m

»

m
0  Implicações sociais do manejo

®  Como se pôde observar, quando os pescadores profissionais utilizavam

®  redes e tarrafas o rendimento médio de suas pescarias no Pantanal de Mato
0  Grosso do Sul era equivalente ou superior ao de outros sistemas. Naquela
0  ocasião, Silva (1986) avaliou que "a proibição desses aparelhos de pesca - por

©  motivos não técnicos - vem provocando descontentamento por parte dos

®  pescadores, conflitos sociais e, consequentemente, pescas ilegais e
^  desembarques clandestinos de peixes, mesmo com a fiscalização". Com a
0  proibição desses aparelhos, o rendimento das pescarias profissionais foi

€) reduzido em mais de dez vezes em relação ao valor anterior. Esse fato

ocasionou um grande impacto econômico e social sobre essa classe de
O
^  pescadores, elevando sobremaneira o preço do pescado comercializado na

região, mas aspectos tão importantes como esses não foram estudados, e

r-) sugerem algumas perguntas: como esses pescadores que têm, no máximo,

grau de instrução primário e sem qualquer outro tipo de qualificação

profissional (SUDEPE 1988), organizaram suas vidas e supriram suas

numerosas famílias, compostas em média por mais de 10 pessoas (Souza

1994) após essas proibições? Quais serão os custos sociais e o destino de

toda uma geração de filhos desses pescadores nas cidades ribeirinhas do

Estado, que tiveram poucas oportunidades de se instruir, considerando ainda

que não são estimulados pelos próprios pais a seguirem sua profissão, frente

aos constrangimentos pelos quais vêm passando?

A situação dos pescadores profissionais não é muito diferente no Estado

de Mato Grosso, onde os mesmos petrechos também foram proibidos.

Medeiros (1999) realizou um estudo dos impactos das políticas públicas sobre

os pescadores profissionais do Pantanal de Cáceres (MT). O Autor é

contundente em suas críticas, denunciando que os pescadores profissionais

"vêm sendo sistematicamente excluídos das decisões que afetam diretamente

sua forma de vida e, mais do que isso, vivem um momento dramático face a
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©  opção do Governo do Estado de acabar com a pesca profissional no Estado e
#  privilegiar a pesca turística". O Autor acrescenta ainda que "essa visão

®  equivocada do Governo Estadual tem levado ao desespero um segmento que
®  . . .^  possui direito ancestral sobre essa região, pois é majoritariamente descendente
0  dos seus primeiros habitantes, as nações indígenas, que foram, em sua

0  maioría, dizimadas pelo homem branco que aqui chegou, bem como dos

®  negros escravizados trazidos para cá". Medeiros (1999) propõe que o Governo
do Estado de Mato Grosso "reavalie sua posição equivocada sobre o papel dos

pescadores profissionais na política de conservação do Estado sob a ótica do

0  ecodesenvolvimento, e que tenha o entendimento que, em política de

©  ecoturismo, as populações tradicionais cumprem importante papel, sendo,
®  inclusive, um dos atrativos turísticos para o desenvolvimento da atividade".

Estratégias alternativas para o manejo pesqueiro

Welcomme (1999, 2001) descreve quatro estratégias diferentes, que

if) implicam o aumento progressivo do esforço, a serem adotadas em função dos

^) objetivos do manejo: (a) administrar a pesca visando as espécies maiores e de

alto valor comercial - resultando numa produção aquém da produção máxima

sustentável em peso, embora o valor da captura possa excedê-lo em função da

qualidade do pescado; (b) maximizar a produção econômica - equilibrando

entre o tamanho (qualidade) e o número de peixes (quantidade); (c) maximizar

a produção, mas conservar as comunidades de peixes, tanto quanto possível -

visando obter a produção máxima em peso, mas sem permitir que a redução

dos estoques leve à substituição por espécies menores; (d) permitir o aumento

da pesca até a sobrepesca - decisões desse último tipo são tomadas por

razões sociais, ao invés de serem baseadas nos recursos pesqueiros, pela

necessidade de prover alimento e trabalho para um grande número de

pessoas.

Welcomme (1999, 2001) referiu-se somente à pesca comercial, mas é

possível enxergar a inserção da pesca esportiva nessas estratégias e

considerá-las para o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Atualmente, a pesca é

administrada nos moldes da estratégia (a), que atende aos interesses do setor
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•
^  turístico pesqueiro pela manutenção das espécies nobres e grandes

9  exemplares (atrativos de sua clientela) e atende, parcialmente, aos interesses

^  dos pescadores profissionais na medida em que esses peixes alcançam os
melhores preços no mercado. No entanto, esse quadro da pesca no Pantanal

poderia ser alterado optando-se pelas estratégias (b) ou (c), que poderiam

0  gerar maior retorno social e econômico da atividade. É possível aumentar a

9  produção da pesca profissional (que implica maiores rendimentos econômicos,

^  melhor qualidade de vida para o segmento e menores preços para o pescado)
^  e, ao mesmo tempo, garantir as condições adequadas para a manutenção do
0  forte setor turístico pesqueiro já instalado na região.

9  Um dos pontos de estrangulamento do setor turístico pesqueiro é o

^  fechamento da pesca durante o período de piracema. Como foi mencionado
^  anteriormente, no Pantanal de Mato Grosso do Sul esse setor conta com

0  diferentes tipos de empreendimentos, num total de 133 estabelecimentos e 40
barcos-hoteis, com uma capacidade total de 5.377 leitos e 10 barcos de

passeio para o transporte de 458 passageiros (Garms et ai 1997). Com o

fechamento da pesca por três meses a partir de novembro, essa infra-estrutura

fica praticamente ociosa e muitos funcionários são demitidos e recontratados

O  somente na abertura da pesca, em fevereiro do ano seguinte. Portanto, seria
desejável atrair um outro tipo de cliente durante esse período, o que poderia

ser planejado em conjunto pelo setor público e privado, definindo-se o perfil do

cliente, os serviços, os atrativos, a capacidade de carga etc., bem como as

estratégias de ação para implantar essa nova atividade.

Todo o pescado capturado pela pesca profissional é comercializado in

natura, fresco ou congelado, mas poderia ser obtido um maior rendimento por

quilograma de peixe através do processamento do pescado (Catella et ai

1997). Isso implicaria agregar valor ao pescado e diversificar a oferta de

produtos como peixe defumado, filé de peixe congelado, couro, óleo,

concentrado protéico, farinha e etc., gerando novos empreendimentos e mais

postos de trabalho, e qualificando a mão-de-obra local. É possível, ainda, criar

um programa para certificar um "produto de origem" ou aplicar o controle de

qualidade ISO 14000 para o pescado do Pantanal e seus produtos derivados.

Nesse caso, o consumidor seria estimulado a adquirir um produto de qualidade.
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9  que estaria associado a valores tais como conservação ambiental, manutenção

9  das comunidades de pescadores profissionais artesanais do Pantanal e etc.

®  Ao mesmo tempo, para aumentar a produção pesqueira e a renda dos
^  pescadores, ou para se obter uma produção regular para abastecer
0  empreendimentos como esses enumerados acima, torna-se necessária a

0  liberação de petrechos mais eficientes de captura como redes e tarrafas,

®  mediante critérios técnicos para definir suas dimensões e condições de uso
®  (Catella et al. 1997). Em suas propostas para o manejo dos recursos
0  pesqueiros do Pantanal, Resende (1992) sugere a liberação de tarrafas em
0  todos os ambientes e redes de deriva somente no rio Paraguai (o rio mais

^  largo), assim como a definição de zonas de pesca. Segundo o Autor, o uso de

®  redes de deriva nos demais rios (mais estreitos) poderia ocasionar problemas
para a pesca das comunidades a montante. Resende (1992) sugere, ainda,

alguns mecanismos de controle para a liberação desses petrechos como a

^  definição de áreas de jurisdição das colônias de pesca e do número de

pescadores por colônia, bem como o monitoramento dos desembarques, do

tamanho dos peixes capturados e a realização de uma fiscalização efetiva. O
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0) Autor considera também que deve haver o "controle da pesca turística-

amadora, que vem aumentando muito nos últimos anos, principalmente porque

em São Paulo, Rio e Minas a degradação ambiental esgotou os recursos

pesqueiros".

Esse procedimento de zonear o uso de diferentes aparelhos de pesca,

ou do mesmo aparelho com outras especificações nos vários habitats do

ambiente, conjugando-se ainda com a época do ano, é uma forma de se

aproveitar melhor e proteger os recursos pesqueiros que vem sendo aplicada

no ordenamento da pesca em diversos sistemas. Valderrama e Zárate (1989)

descrevem oito tipos diferentes de redes e aparelhos de pesca que são

autorizados na Bacia do rio Magdalena, na Colômbia, para serem utilizados em

três grupos de ambientes: (a) nos rios, (b) nos rios e nas planícies de

inundação e (c) nas planícies de inundação durante o período de cheia. Okada

et af. (1996) propuseram o zoneamento do uso de redes com diferentes malhas

nos vários habitats da represa de Itaipu, no rio Paraná, a fim de aumentar a

produção de algumas espécies e evitar a captura de exemplares jovens de

outras. De acordo com Dei Barco (2000), em aproximadamente 50% do
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território da província de Santa Fé. no Paraná Médio, Argentina, existe

regulamentação que ordena espacialmente a pesca, proibindo a pesca

comercial no vale aluvial, permitindo-a somente no canal principal do rio e, na

maioria dos casos, essa norma não recai sobre os pescadores artesanais,

porém, o Autor não entra em detalhes sobre às caracterfsticas de um e outro

tipo de pescaria.
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CONCLUSÕES
#

V  O manejo da pesca em perspectiva

«
^  Com este estudo espero ter contribuidó para sistematizar o
^  conhecimento disponívei sobre o desenvoivimento da pesca no Pantanal de

9  Mato Grosso do Sul, estabelecendo relações com as variáveis ambientais e

®  suas flutuações naturais, com a qualidade do ambiente e com as políticas
^  pesqueiras adotadas ao longo dos últimos 20 anos no Estado.
0  O Sistema de Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul SCPESCA/MS

®  se revelou um importante instrumento da administração pesqueira, coletando

®  informações quantitativas de 1994 a 1999, que permitiram descrever a pesca,
0)

apontar suas principais tendências e o nível de exploração dos estoques,

^  ensejando, ainda, a comparação da pesca atual com dados anteriores da
mesma região e com outras pescarias.

Verificou-se que os recursos pesqueiros encontram-se, de maneira

geral, pouco explorados na região e, possivelmente, em todo o Pantanal. Essa

afirmativa baseou-se no tamanho e na qualidade das espécies capturadas, na

f , comparação da produção atual com a produção de períodos anteriores e nas

relações positivas entre captura e esforço para a pesca total e para a maioria

^  das espécies individualmente. Observou-se redução da captura em função do
,  esforço apenas para o pacu Piaractus mesopotamicus, a espécie mais

r  capturada do período e, de forma menos evidente, para o Jaú Paulicea luetkeni,

^  indicando sobrepesca de crescimento dos estoques. Somente os dados do

pacu permitiram o ajuste de modelos de produção excedente, estimando-se a

\  captura máxima sustentável e o esforço ótimo de pesca. Foram feitos
^  aconselhamentos sobre o manejo das principais espécies exploradas, em sua

maioria peixes de "piracema", cuja conservação é incompatível com a

construção de barragens e dependente da qualidade do ambiente e integridade

dos habitats.

Por meio da comparação com dados de períodos anteriores a este

estudo constatou-se que o perfil da pesca modificou-se radicalmente ao longo

das décadas de 1980 e 1990. Ocorreu intensa retração do setor de pesca

profissional, com a proibição do uso de parelhos eficientes de captura, e
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^  grande expansão do setor turístico pesqueiro, o qual se estruturou para atender

#  a um número crescente de pescadores esportivos. Desse processo advieram

conflitos e os pescadores esportivos passaram a capturar mais de % de todo o

pescado oficialmente desembarcado no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Foram questionadas as ações da política pesqueira estadual que conduziram a

^  esse quadro, bem como os impactos econômicos e sociais sobre a classe dos

pescadores profissionais e o ônus decorrente para toda a sociedade.

^  Como alternativas, foram apontadas outras estratégias para o manejo da
^  pesca profissional e esportiva. Argumentou-se sobre os benefícios econômicos,
0^ sociais e ambientais que poderiam advir do desenvolvimento da pesca
0  profissional no Pantanal, tanto pelo aumento da produção, pela liberação
^  criteriosa de aparelhos mais eficientes de captura, como pelo aumento do
0^  rendimento por kg de peixe capturado, agregando valor ao pescado e
0  diversificando a oferta de produtos. Para a pesca esportiva, considerou-se a
0  necessidade do setor turístico aprender a atrair e cativar clientes com um perfil
0  diferenciado, visto que os pescadores esportivos que gastam mais dinheiro em
^  suas viagens ao Pantanal estão pouco interessados na captura de peixes, e
0  sim na contemplação do ambiente. Recomendou-se, ainda, o planejamento em
^  conjunto do setor público e privado para atrair uma clientela durante o período

de defeso, quando toda a infra-estrutura do setor turístico fica praticamente
ociosa e muitos funcionários são demitidos e recontratados somente na

abertura da pesca no ano seguinte.

Observou-se que a captura mensal da pesca profissional e esportiva

variou em função do esforço e das variações sazonais do ambiente, que

alteram a vulnerabilidade e a disponibilidade dos peixes ao longo do ano. O

rendimento anual da pesca total (CPUE total), por sua vez, relacionou-se com a

cheia do ano e a intensidade das inundações dos anos anteriores, esboçando

um tempo de resposta em torno de dois anos. Assim, é preciso considerar as

variações sazonais no planejamento da pesca a curto prazo e monitorar a

alternância dos cliclos plurianuais de cheias e secas no planejamento a médio

e longo prazo e, portanto, a administração da pesca deve resguardar-se com

mecanismos para alterar o esforço quando necessário.

Além dos fatores naturais, discutiu-se ainda sobre a influência de outros

fatores independentes da pesca que provocam perda de qualidade ambiental e
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mimetizam os efeitos de sobrepesca, diminuindo a capacidade suporte do

ambiente e, conseqüentemente, reduzindo a produção de excedente disponível

para a pesca. Como exemplo, constatou-se que o desembarque pesqueiro

anual médio do rio Taquari decaiu em torno de sete vezes de 1979-1983 para

0  1994-1999, o que foi atribuído ao intenso assoreamento de sua bacia.
#  Enquanto o produto gerado pela pesca profissional é o pescado

9  destinado à alimentação humana, os produtos do setor turístico pesqueiro são
^  os serviços de transporte, hospedagem, alimentação etc adquiridos pelos
^  pescadores esportivos que visitam a região, sendo o peixe apenas um dos
0  atrativos para trazer esses últimos pescadores à região. Em virtude dessas

0  condições, constatou-se que a incorporação financeira direta na receita do

^  Estado proveniente da pesca esportiva foi expressivamente maior que a da
0^  pesca profissional em valor absoluto e por quilograma de pescado capturado.
0  Aconselhou-se, ainda, aumentar o esforço de captura sobre espécies
^  abundantes e subutilizadas como o curimbatá Prochilodus Uneatus, que são

0  destituídas de interesse para os pescadores esportivos, e constituem uma
^  opção de mercado para os pescadores profissionais, além de ser uma fonte de

^  proteína barata para as populações carentes.

A criação do Conselho Estadual de Pesca CONRESCA/MS foi

considerada um passo importante em direção à gestão participativa dos

recursos pesqueiros do Estado, e um avanço qualitativo da administração da

pesca em relação à política anterior. Considerou-se, ainda, que o Conselho

deve abrir os debates para a sociedade, buscando respaldo para a formulação

de uma Política Estadual de Pesca.

Considerou-se que o pesque-e-solte representa mais uma opção de

turismo pesqueiro para o Pantanal, porém, não deve ser encarado como o

único modelo de pesca a ser adotado na região. Os efeitos dessa prática sobre

as populações de peixes ainda não foram investigados no ecossistema do

Pantanal e, portanto, é preciso ponderar com cautela em que áreas e sob quais

condições tal opção é recomendável.

A partir das análises efetuadas, foram detectados os primeiros efeitos

negativos do aumento do número de pescadores esportivos sobre o

rendimento da pesca e o ambiente do Pantanal. Uma vez identificada essa

problemática e a possibilidade de seu agravamento, aconselhou-se a
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administração da pesca a investir no planejamento das atividades turísticas,
avaliando-se a capacidade de carga da região, a fim de garantir a perpetuação
da qualidade do ambiente natural, cultural e social do Pantanal, essenciais para
a retro-alímentação da própria atividade turística.

Finalizando, estamos no limiar de uma nova relação do homem com o
meio ambiente, de modo que a conservação dos recursos pesqueiros do
Pantanal, enquanto recursos naturais renováveis, depende, mais do que da
pesca, da integridade do ambiente e da manutenção dos processos biológicos,
vinculados às opções de uso e ocupação da Bacia do Alto Paraguai, definidas
pelas políticas e programas de desenvolvimento da região.
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rcotlonal/tourlot flahery whooe olfcoke muot
.npprcxlinàte that of the cominerclal eector.

At Cuiabo therc ara four major flaUerleo! <i) a hlgh water fiohery for
rimelodid catfioheo In the channelo connecting the lagoona to the •

9  (11) a dlaperaal flahery "bufada" for amall apecleo concentrnted during
m  falling water; (111) a apeclallzed flahery for Çolonaoma. In the floo^ed

fôreata and retreatlng watera. and (iv) a Prochllodus flahery at low water
and during the "Piracema".

Envlronmentnl Problcms

liuman occupatlon of the main body of the floodplain Is very low with
cattle rearing as the main activity. Farming and settlement are restricted
due to the very hcavy and persistent floods and to the generally poor
soile. Uowever, proposals to enclose areas of the plain within bunds have ^ .
been mãde and such activities would greatly alter the character of what Is y
stlll a virtually unpopulated wilderness. No major dams on tributaties
exiat as yet, although there have been proposals to erect a high dam across—

^  -the Rivcr Manso, some 00 km above Cuiaba.

* While the core of the Pantanal remains largely undisturbed, there are
^  ' cnvironmental problems around the edges of the basin. Soya bean planta-
'0^ uions on the Mato Grosso plateau have denuded the soil through the removal
^  of the "cerrado" forest and the mechanizing of agriculture. • This has

-  resulted In greatly increased sllt loadings in the River Taquari, which has
led to that river acquirlng a raised bed with occasional break-through

M) Icading tò oevere flooding and channel shifts. Agro-chemicals from the
soya bean plantations have also found their way into the aquatic system,

^  here they have been implicated in eevere or even catastrophic mortalities
carly in the ralns when the "piracema" species were breeding at'upriver
sites. At present the major risks to the Pantanal ecosystem must lie in
these dlsturbanccs rather than the.low levei of fishing.

P^SEARQl NEEDS FOR THE REGION

Research has been discontinuous, recent and confined to a few
enthusiastíc individuais. Howevcr,.in view of:

(i) the initiation of a fishery and the possibility of its rapid
expansion, and

(ii) ".the risks of growing cnvironmental changes, this is insufficient to
cortserve what must be one of the last unchanged aquatic habitats of
the world, there is an urgent need to carry out a full systematic
and Bcientific inveçtigation of the fish stock, and the fishery of
tshe Pantanal.

The purposes of sucli a stu.dy should be: . •

(1) to cotablish a scientific dcscription of the situation before
further changes occur to serve as a baseline against which to judge
future obscrvations, and.



PlIOPOSAL l'Oa 5TUDIES OF TUK FISIIKRIES OF TI1I5 PAlTTAliAL

BACKGROUHD

Thc Pantanal ia a low-lying flat arca ourrounded by the Brazillan
Shleld and intcropersed wlth occasional masoes of hills. It is drained to
the oouth by the Paraguay Rlver and fornia part of the La Plata ayctem, It
ia fed by numcroua rivers draining the surroundtng plateau the major
inflowlng rlvcro bcing thc Cuiaba, Taquari, Aquiduana, Coxipo and Miranda.
The Pantanal hao nn arca of 139 000 km within Brazil (States o£ Mato
Groaso and Mato Grosso do Sul) and a total area of some 220 000 km -when
associatcd floodlnnds in the Bolivian and Paraguayan Chaco are added. The
basin is itoclf .divided .into omaller units characterized by drainage and
vegetation. ^

Ilydrology

The Pantanal is subject to an annual cyclc of flooding with high
water from Movcmber-April (maxioium January/Fcbruary) and a minimum during
August .in Culaba. Becausc of the flatneos of the terrain flood peaks and
miniuia tend to be retarded by up to 2 months before their arrival in
Corumbá. 'Annual flood cycles are grouped into longer cycles consisting of
altemating high water and low water phaàes of up to 10-11 years duratlon.
Each Pantanal has considerablc áreas of permanent flooding (Baias) and even
more extensiva zones of intermittent flooding. Large permanent lake
cystems, some of which are of considerable depth, are grouped along the
main rivers, principally the Paraguay.

Thc Fishery
-  t

Seven main species domlnate the fishery: Pseudoplatystoma coruscans
p. fnsciatum. Colos soma mitrcl, Salmlnus maxlllosus. Paulicea' luet-kniTT'
Proctillodus llneatiis, Leporinus sp. , although mány subsidiary species alsó
cnjier thc fisliery. Thcse represent only a small percentage of the AOO odd
species inhabiting the basin". The main fisheries "are located at the
pcriphery of the Pantanal nt Cuiaba, Caccrcs, Rondonopolis, Miranda
Aquiduana and Coxcim. Corumbá is thc only fishing centre located in the
middle of the Pantanal at the prescnt time. Different policies are pursued

• in . the .''itates of Mato Grosso, whcre a fairly liberal attitude is taken to
the fishery, and Mato Grosso do Sul vhere hard line conservatlonists seeV
to deter fishing almost cntirêly. In this latter fishing is discouraped
and most forme of gear are illegal. As a result fishing is lareelv
"clandestine and difficult to evaluate. A small traditional fishing sect r
has been progre.oslvely sv^l^d, by fishermen arriving from the polluted and
depleted Parana Tiivcr in 1970, but because of. the repressiva attitudes i
the ncwly formed Mato .Grosso do Sbl, these moved . on to Culaba in
1979. It ic very difficult to' estimate • present leveis of cAi-rh

j-p Officlally about 7 000 t (3 000 t In Mato Grosso and A 000 t in Mato G
do Sul) are landed artnually, but real catches may be .as much as thre
LhlSo / NevertKêlcos^ the Pantanal reroains one of the least pop 1 d
exploitcd fishery reoourceo anywhere« / In addition to the coinmercl"l

\ .
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(11) to providc thc information neceooary lor better management of the
Panta&al and its fleheriea.

To thls end a coordlnated programme of research should be establiohed
as follows.

GENERAL CONSIDERATION

Thc programme should be viewed as a •collaborative programme in which
dlfferenC Institutions, whether Governmental, Statal or Academlc, can
participate. Therc should, however, be a Coordinating Committee,
prcfcrably composcd of those responeible for the different research
componente, but wlth an indepcndcnt Chairman.

A sampling frame should be established at the oútset, which includes a
number of typical sites repreçentative of the various components of the
system. . Jhese should form the basis for sampling, although some contrql
Etudles may also be carried out eloewhere in the system.

To avoid undue otress on financial and manpower" resources, it is
suggestcd Lhat sampling frequency be llmitcd at each site to four times a
year - peak flooJ, mlnimum flood and two intermediate times. More frequent
sampling would be needed for some aspects of the programme.

The whole programme should preferably last for five years in order to
dcuect any temporal variations between years and give a data base wlde
cnough for extrapolation. It is, however, realized that, should the theory
of 11 years low and high flood cycles be correct, the project would only .
addrcBS one of these cycles. It may be wishful thinklng to suggest that
"thls programme could be repeated in its entirety during an alternative

* cycle, but some control studies at least should be envisaged.

The programme should be divided into four components:

Component 1. IIYDROLOGY

Jus tlf i cnt ion; Much information on the hydrology of the Pantanal is
already available in " government agencies and unlversities. Thls
information needs to "be collected and .interpreted in a way useful to
' managers of the aquatic ecosystem.

Oblectives: To provida a scientlfiç basis for understanding the behaviour
of fish and'thélr-responses to'the hydrological regime.'

Activities:

(i) Collection of exlsting hydrological-.data to. provida a reliable history
of flooding i.n •.varioüs-..area8. of the- basin, and

(ii) To. characterize the .Pantanal and its sub-regions in terms of duration
and type of 'flooding;

Menns of Actton;.- Either by directly assigning one .hydrologlst to work with
the..project or tò cubrcontract the competent Government Agency to carry-out



A

t

r--

thc work..

Xnput; One hydrologlsc» £undlng for a sub—contract or commltixQenti to
partlclpate in the programme by a aultablc agency.

Output;

(i) Charte of flood cycles for ali major regions of the baain, and
(11) Mapa of extent and dlstrlbutlon of floodlng.

Componcnt 2* LXMNOLOGY

Jufltlfícatlon; Some llmnologlcal informatlon Is avallable, but Ia orlented
malnly toward the botany of the reglon. More -data are needed to claaslfy
the nutrlent atatuo, prlmary and aecondary productlvlty of thc. dlfferent
zones of the Pantanal, to aerve as an Indlcatlon of envlronmelital change
and to asBÍst In Interpretlng fIsh behavlour. —

Objectlvesi To define the productlvlty and water quallty of the Pantanal
and ItG varlous aub-regions.

* *'

Actlvlties;

(1) Detalled study of water.chemistry In the rivera, permanently flooded
plalns and scasonal lagoons of the aystem paying particular attentlon to
current fluxes In sedlment loading and toxic contamlnants, and

prlmary (phytoplankton) ànd aecondary (zooplankton and
benthos) In the three maln habltat types,

Means of Actlon:

(I) Collectlon and syntheals of exlstlng data from ali sources, and*
(II) Sustalned aampllng at the atandard jCrame sites as establlshed.

Input; 1 Hydrochemlst and 1 Llmnologlst/Blologlst; aampllng teams,
transport and support costs*

•Output:

(1) Reporta on water quallty and l)ollutl.on, ar)
t  (11) Reporta and maps of zones characterlzed by their prlmary and aecondary
^  productlvlty and the Identlflcation and " dlstrlbutlon of main Indlcator

OEganlsms.

'Componcnt 3. " ANALYSIS CP THE FISHERY

^  Jpf»tlfIcation; Some atatlstlca of the itlshery- .have* been collected, but.  becauae of rcstrlctlve and Impractlcal Tcgulatlons .much of • the flshelr is
clandestlne. Thls means that exlstlng data are *misleadIng. .A more
detalled study of the flshery Is thercfore .-needed .in -the ohort term to
eatabllsh Its exlstlng structure, Furthermore. a aystematlc. long-term
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collecClon o£ fisherlCB data should be undcrtaken almed at tlie acientlflc
xegu at on of the fiahery and the aBeesament of the effectB of management
practlces already In fotce. ■"anagement

there .are at preaent conslderable political andP"ctlcal problema in carrylng out thle programmc. It ehould be emnh««< j,  that wlthout proper knowledge of the flshery. -declalona are ant /o h
arbltwry and frequently erroneouB. If some Batisfactory compromlL cannot
be worked out, the whole concept of ratlonal conservatlnn cannot
the Pantanal muat be called Into queation. ""anagement of

chi^getr" the Btructure of the fiahery and moniror Ira
Actlvitles;

y  (1) Collection of data from the industrial sector (freezer comn» i ^
marlcets, and spprt fiahery; ezer companies),

• (ii) CensuB of fishermen and determination of catch and effnr^ k
location and seaaon, and ffort by gear,

statiatics for detailed analvelR nf, , magnitude of catch by gear, location and aeaaon.. ""Posltion on
■  . .Means of Actíon:

(1) Regular collection óf data to eatabllsh effort and catch k
flchcrmen levei; " caccn at the

(ii) Collection and processing of .data from refrieerator rr.
markets; companies and

;; catch and effort in recreational sector, and

í;,,.:. «lata on.type and mean length of species caught.
. . Input: Thls component of the pr.ogramme Is llable to be rh»

■  of Btaff and support coats. and wlll call for-a number of tLTnfí
as well as at Icast one supervlslng sclentlst. Transpõrr anr "«nltors.
for all.staff would .also be neceesnry. Costs ®"PP°rt costs

,  intaiaigent framing of the aurvey, but confldence
.  pj-oportion tO'the economies taken. J-xmics increase in

•  . : . ■ Output; < •. V . i " •

'  'v' -- '
viv, A ■series of annual reporte on the quantlty and tyoe of f< k. ytjjBLoujt parto of the basin, and ^ £ish caught in

.  ; Çil) A^i^ster report on trends ia .the.flshciy over a uumber. of years.
Component 4: FISfl JIIOLOGY



- 6 -

0^
I

0

"ir

0-

0

0

0

r

0^

r'

0'

0'

Justlficatlon; A knowledge of the biology and ecology of thc moat
Impor^nt. apeclee ia eacentlal partlcularly with regard to eatabllahing

..jor w. ,j„u t.
importance. It Is also importaat to meoeure blomass and opecles coopoal-
aysLmf communltles at dlfferent oeasons and In dlfferenc areaa of thc
Objectlvea: To investigate eaaentlal aspects of the biology of flahes of
prescnt or potentlal economlc importance in the Pantanalf as an ald to

.  formulation of management atratcgics for the arca.

Activltles:

.(liO To study other aspects of the biolocv of

S"' Í-Kr=„.

Means of Actlon: ' ' ' . r • • • ..

(i) Syntheslzlng exiatlng data on biolocv of flBhp« ^ .
incc^oratlon of knowledge on similar apefies of fish from e"lse„Lrr. anr'
(iD. Carrying out fleld atudiea on the aspects of biology listed above.

be''exDand'i'd ̂  flexible element of the programme and canbe cxpanded or contracted according to manpower availabilitv 17^0^ ?
in large measuro on post-graduate studenta ^"^ """ly

,, ij i Bcuaents, but a minimum core rrouo ofBcientlsts^ would be necessarv to carrv r«tih « v -j . "^^proBably A: * i to work on blomass /istributirn %'t"o®^"r;n
si:ouiVbVrrovid°°d-trth su^^ "i-trsts■costs,- suppo,.., Staff, transport, equipment and operating
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA REEORMA AGRARIA
xEMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
CENTRO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO PANTANAL

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA PESCA NO PANTANAL

Corumbá, 13 de dezembro de 1993

Atualmente, no Brasil, a pesca profissional é muito

dificultada em três Estados: Tocantins, Goiás e Mato Grosso do

Sul. Est.e fato é oriundo da pressão exercida pela pesca esportiva

com o intuito de serem reservados para si, os exemplares de

peixes mais nobres e maiores. Devido ao fato desse grupo ter

apoio político e maior capacidade de influência sobre os centros

decisórios do Poder, os pescadores profissionais, um grupo

sü(3ialmente mais frágil, ficam a mercê das veleidades políticas.

De- acordo com a mensagem do Senhor Governador Pedro

Pedrossiari ao Presidente da Assembléia Legislativa.de Mato Grosso

do Sul (xerox em anexo), há uma vontade política "visando, em

especial, redu.zir progressivamente até sua eliminação, a pesca

profissional praticada de forma predatória, como é nos moldes

atuais."

Para analisar essa mensagem é necessário ficar bem claro o

que significa pesca predatória. Em geral as pessoas encaram a

pesca de rede, ou a pesca de cardumes, durante a época da desova,

como predatória, o que nem sempre é verdade. Recentemente o IBAMA

em Brasília, realizou uma consulta aos pescadores profissionais e

autoridades científicas reconhecidas, para ordenar a exploração

pesqueira da Bacia do Paraná (Pantanal não incluído) e nenliuma

das decisões adotadas, abrangeu a proibição total do emprego de

artes de einalhe. Apenas disciplinou suas dimensões e estratégia

de uso, inclusive na época da desova com o estabelecimento de
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cot-as nicíxiina.s a, saram capturadas, para qua o pascador

profissional não passe por dificuldades financeiras durante o
período de. defeso. As artes de emalhar são empregadas pelos
pescadores profissionais, de modo legal a ordenado em todo o
pais, com exceção dos três Estados ,já citados.

No Pantanal, em função da carência de informações sobre a
biologia das espécies de peixes de maior interesse comercial'
estatística de desembarque e esforço pesqueiro, a atual
legislação nos parece muito restritiva. Permite somente o uso de
anzóis e proíbe o uso de redes, que é um método mais eficiente de
captura. Impõe um período de defeso de até três meses, necessário
e justificável tecnicamente, porém com um grande impacto
econômico negativo par^ o pescador profissional e o setor
turístico (Catella, 1992),

No momento, o CPAP/líMBRAPA juntamente com a .SEMA/HS estão
desenvolvendo um projeto para avaliação do atual nível de
exploração dos estoques pesqueiros do Pantanal, a partir da
implantação de um novo modelo de UuJas de Vistoria e Lacre
e.xpedidas pela Companhia Independente de Policia Florestal'/MS e
estatísticas de freqüência de comprimento das espécies de m '
importância comercial. Baseando-se em valores internacionai
produção pesqueira, situados entre 17 e 60 kg/ha/ano (Welcomm ^
1985), e estimando-se a área média inundável do Pantanal
62.000 km2 (Paiva, 1984), chegamos ao potencial estimado Tntr
10b 000 e .j/0.000t/ano. No entanto, o desembarque total da peLa
profissional e esportiva nunca ultrapassou, segundo as font
disponíveis (Paiva, 1984; Silva, 1986; SUDEPE, 1988, 10
J.sto implica que o esforço pesqueiro atual sequer "arranh"
estoques pesqueiros, significando que a intensidade de ^
aumentar, sem gerar conflito entre as duas modalidade'.
liste argumento é ainda mais reforçado porque o tamanh " "
espécies mais capturadas parece não ter diminuído ao W 1
anos, e o consenso geral enfcrf^ oc«1 entre os pescadores Profissionais IS

e
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esportivos é de que a pescaria ainda é abundante. Este fato é
também conseqüência do aumento do sucesso reprodutivo dessas

espécies,.devido ao ciclo atual de grandes cheias do Pantanal,

desde 1974.

Assim, parece-nos oportuno a consideração dos itens abaixo

relacionados, para o delineamento de uma política pesqueira

coerente para o Pantanal, procurando-se minimizar os graves

conflitos que detectamos em recente visita a algumas colônias,

associação e cooperativa de pescado do FJstado, entre os

pescadores profissionais e esportivos:

- Traba-se de uma questão eticamente muito delicada decidir

sobre o uso dos recursos pesqueiros, uma vez que a sociedade não

investiu em sua produção. Portanto, essa questão merece um amplo

debate dentro da sociedade.

- A melhor forma de conservar os recursos pesqueiros é

usufrui-los de modo sustentável. O desfrute plural desse recurso

é ético e interessante para sua preservação.

-  15 perfeitamente compatível a coexistência da pesca

profissional com a esportiva, como vem ocorrendoÁa muito tempo no
Pantanal. Trata-se apenas de efetuar um ordenamento das

atividades, para minimizar o conflito existente.

- É possível adotar uma política para agregar mais valores

á pesca profissional, como o beneficiamento de couro do pescado,

para a produção de itens idustrializados como sapatos, cintos

etc, já com grande aceitação no mercado internacional. O

acondicionamento da carne de pescado sob a forma de filé

congelado, a produção de farinha de peixe e óleo com as carcaças,

irá resultar na criação de novos empregos.
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- Extinguindo-se a pesca profissionai o estoque de

curimbaté,"* a espécie nobre mais abundante do sistema, que é a

base da proteina barata consumida pelas populações urbanas mais

pobres, não será utilizado. Sua pescaria é efetuada com tarrafa,
o que nao tem sentido na pesca esportiva, pois esse peixe é

dificil de ser capturado com anzol e linha. A extinção da pesca
profissional ainda irá acarretar a perda da cultura do pescador
artesanal, acumulada por gerações, no entendimento da ecologia do
Pantanal. Iransformar essa categoria social em mera mão de obra
especializada em servir a indústria turística da região,
significa não respeitar o seu modo de vida e visão do mundo, que
devem ser encarados como patrimônio cultural da Nação.

É usual se aíirmar que o estado de pobreza do pescador
profissional é inerente à sua profissão. Não acreditamos nesse
ponto de vista, pois em muitas regiões deste pais os pescadores
tem uma vida digna, possuindo casa própria, adequados petrechos
de pesca e barco a motor, propiciando uma situação de vida

confortável aos seus familiares. Se atualmente no Pantanal,
encontram-se em situação econômica dificiJ, é porque a polítioa
pesqueira dos últimos anos, tem arbitrado desfavoraveimente à
causa. Optando-se por uma legislação mais adequada aos seus
anseios profissionais, seguramente o pescador profissional se
tornará nurn dos aliados mais forte para a conservação desses
recursos e fiscalização da pesca.

Para finalizar, ressaltamos que as alterações ambientais
principalmente no Planalto, tem influência negativa na qualidad
da água e recursos pesqueiros. As principais causas são a
mineração (mercúrio e assoreamento), indústria (poluio-ín^.. • •

. . . . . ^ ̂ quini.icae térmica), agropecuária (agroquimicos. desmatamento em.z..
'  —i iJSaü eassoreamento) e construção civil (barragens, diques, estrada

efluentes domésticos). Além disso, a introdução de^^éspécies^^ ^
exóticas é um risco ao equilíbrio do ecossistema. A introduçãr
acidentai do tucunaré, na década de 80, provocou a dleoer^- '

ua
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deste peixe voraz a centenas de quilômetros do ponto de origem.

Como esta espécie parece ter estabelecido uma população

sustentável para a pesca, sua erradicação é praticamente

impo 8 s ive1 (EMBRAPA/CPAP, 1993).

Consultores:

Prof, DiT; Miguel Petrere Jr. Prof. Dr. Carlos Araújo Lima

UNESP - Departamento de Ecologia INPA - Biologia Aquática
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Rio Claro (SP) Manaus (AM)

Pesquisadores de contra-partida do Centro de Pesquisa

Agropecuária do Pantanal (CPAP/EMBRAPA):

Prof.MSc Agostinho C. Catella Prof.MSc Flávio Lima Nascimento
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tŷ
"rt ( fU

3
; 

^
N

 ' "V
"C? j ^
•5/ oí

'
 »

<tM3

3; o 
i

C
f0

0V
J

0
1

"M
»

m
d

•a
l

t/>
2^

tu
Õi

01
C

i
tá

0
'/)

0
«

0
ts

0
O

í
0

0
E

tu
y

0
C

l.
-
0

"Ô
3

•2
0

0
j:*

a
0

i.:>
3

3
tá

•<7
3

0
1

«yC

3
•3

s <
«

0
.

0V
1

1
0

1
.§

k 
^

0
 tu

tu
ro

c
i



fjíCViTnno no lím auo dl m^vto c.iios:v:c> no 'íui.

GABII^lrlF ÜO (ÜOVCRNAUOR

quúXi, iodai iabemoi, eipecia.àne.iUí ein AeXacão à totMa aoiúitCca^ têm ieu íqui
tZbAÀb iandawtntado iob/Lí iâbioi e ^/lageÁ/, pixAomit/LOi da natuA.tza e que. não po
dem cotUimofí ivido agaecUdoi. ~

Neae aiUido,. a FUWAÇAt; TERCEIRO MILÊNIO - PANTANAL, dOi<UametvCe ou atnavzi
dt co.ivê..U.o.4 uo... üat^M õagãiJi e. iJtiUXvUçõe,!,, mpenliaa-ie-a na iUcatízação
do ̂iC.(»^>t<!.,,.Í0..cíft_l.íj;Í.A.Í<tçSc c, m<t,t4 ,«c ii-jc,
deMi-iv/a c p<í.vna,tentz poAa ̂ mLjUMÍéIaiãP...h. noj^ jttuaç5e.6' e oCicum
tãncÃoi de_A-C4Cii a ncJ:u,\zza. iMaidoA xittetU^È^acâo dc^ aXivldadu, o'u
iivLâòwuo de oafutt. fceoKônu:co-A,A7x^/..r";7^';..,>,-;;^-. , ^ ■ • '

«

Com a abiotiUa convicção dc que na >ui<UonaL e >aCat£ç/t. .cxpEoAttçãp do vcutp e
deXA-cado potcnciat twilit^i^dg^ pantanai xepii^am ççnc/ieXai__pfiAipecXivai de ex'
pa^u eKv,wm.Utx. do Uxotio^ 6 -Cem/o «.Cuao qne tt bca,e diüòe nox.vnoJnt.
ptiçpiidad,e. de nonoi nJ.oí,,,o meu Goveano deZegaJiâ i Fundação Te/iceiao Miiê*
,Uo - PMtn^ne n exeeucío de. iona PotZtCca pcufancnte paxa o ic.io.x da pesca J

•"•• pxvi,.x^>^Xvamç,x.x.c., <vcE oua ecxovlndçXc, a ,,eoea ^
p-iatOiada de (jo/ima p.x.eda.tõ-Ua. como n ê noi moídei cUuíUí. '

(,e..<((:c^u U .luxuaexa, ded.Mm.CnaKU, aviavêi da Fundação rcAceiao HcChuc - 7"
tanat, ja no mo vindoum, a^ijaplem/íntação de bene6lcíoi e vantagem comoe^^t
io.xÃíti aqueUi que ie (LUpmeAem, cipoiUaneamente, a iubitiXuia a pe^ca aox "*
,t.a atd^içfdde. ta.U como, pãognomajje iixçejytivo e,apoio poAa a adaptação T"
rrnc.a^o^pacJJ^oj^^ atividade paodu.Uva. u/vUr.u "
P',xA.!.A!}rf^^!íÍí^^--í''^íJÍo...^'^9'uxina de. Oa íavoíamontn -Iwnf«wêiTY-rtdr
lio, iioj!iu>u(iifiAo..dofliitiÁ4íaíLQa_Êfli..«ttft/'.5uea_&tdac(('...di2_e\íBrfrt^ ao •
iUiimae n„c, até ievmeiao de >994 teoean iua .licença deluca mo/• •
peta de amadc.xi .<^,^J^a!!mUo_eiç_ ^
tat p^o</,^ ,WouaJL_ftg„, ccmmova.At „,....r..'.-7 .7" ;'^ ^ .

Ma
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agn.t.c.uJMiA.a; Jtírçn,tJ\/o d ít^nXo :Cdc»ico ̂  4:odo^ c6 pgACrtrio^gA p-no
ÍÁ^/t.íonaiò,-*paA.a ^ub^tUiiição da, puca exX/icutçva pe.ta pUcicuUu/ui, com ostiu
^tua adequada, .cunbXe»ute ptopícco e de íq-íw^coopeAít^ ^endo qaeaCe.>ttiaC do
Pescado, no Po/iqua do PAot/u/o/y., adqui/íi/io q p/tnduçãn n/tJituda da pJ^rJrí^fXnAa.J
poAa o abiUXfcc»ú«e>uto do me/ccado e pU/xa ^oAueiU/zien^o» a p/iego^ ^uü^Xd^adc'*^, u

popuXacão co/xe^tte» /Le/ipo/iAab^.czando-^ei acnda, peta e^xpo/i^açâo de., eyc/i^aci^
exceden^e^s do p/iodo^oj eô^iato, a /tede /ioX:ete^.a, de "cqnip_'Çnçj" -e ai^ci.i-ó, poAa
que coníiaíejn, po/xa cw éff^^çoe-s de £íiw/u tiabaC/ioó coAAe^a(o^, pc4
CAdC''lO<6 <3tt.C. <Ll'Jíí2,CínFtf,t'^ f/^i/.< rilU1*-Ac II pi^Ai^il /IA I) (Ji* A A C, /!»/! i««« rtlít» - A u u«n COM ̂.c'

XaXJA <!AÍ»f íieiI'2CÁl/l(?.»l to a òtfAjln l.«A wr.4 pn.i*.s /l«Ma ($ tc íiT^-ÍOA c{.£*lGC£iA cíil.l poCZc<.o^i
^  •

de. ̂  ncAe.Ren.ro ao .tu/txL>&mo e a P-tg^_eAy.açao tünb^cn^oj..

Ptí.4l.ít r/d.T r* M lli*/r o <■/! a C(>>np4r ^ni<X»\ to «l /"^OíTtcCrt c/c illOcidlLCtliXÇríc C.A t'44Xtxi V«^C| COi'
nomccti <i foc^t^C. dc ^i.tado .ímpCc/ncivtada i:»m meu Ccvoviir/, c ótibcdox que *t iiie.^iiiiX
AOfH<*ll'T .'t.r.í Mrt 4/'<» All»l OmUi «.I 4> 4 tl(C*uCi(U tinc/M to cfu O.A r.auflLtAA f A p rÍP

£e(j'C6.tação incdetna, poA.ím AA.gc/L0-6a, em de^^^a do^ azcu/uoò dco^bÁ.oZog^co6 c íun
b.i.e)tía,Í4 coino .pO;f:!jnciíVe. .<tiAA4.iÁco.._t_ p.i.íHtíiJícç, .tíiXeâa'ie.i à FUNPACAü TERCEIRo'
Mlí.ENÍO - PAUrMAL couipjtXtnc^a poAa líótiiio/i convc)u.ci,^pa/ia a opeA.acioiiaC.íza<;âí''

^cíc (tCO&i, *' pA t/^/i »i 4 «/«i «i < 4ií»c» d t«Avôío, t'k tA'Lc
bcrti camo /^/lomouc^ a cCCúcctòAãc* cie. ijo/uiia ix/n/aCii, rom u

çrto de d-í.ije^ente^ô -Ae^men^oò cjoveinaoienXaíó e óocéedade civÀÂ, po-ta a con/jot^cda
cao da teq.í.6taçao de de^e^a aí/rb.te/Ua£ e co.iAeto manejo do.ò /lecimoA na-fmaú do
Pan.Canat ,

Na cpi>/i cuitCduiíi/, /lenuüo meu eíevado àò .6ãt».caó cíecUóe^ dzJ^òa ac^pe^
.íacpX Caia i.í'0ÍA/.afu'vti, Aet.<c.i'indo, a foAAO P.»:ceféMcta e ac& Acaé Itusti-ei pa
/le^. c?4 meu.6 uo.to.A Jií déA<f:4iifo ap.ioço a 0s\->o/íio.f <?.OHóéc{e/i<tc«to.

X-..

FEDROSSIAN
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GOV-RNO DO estado DE MATO GPCSSO DO SUL

PODER EXECUTiVO

DECRETO NÇ

^  . I
Pi^otbe a púBca com fim comercial

cm Mato Grosso do Sul c^ dã ou

trae p2*ovidências,

o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
no uôo de suas atribuições legais e,

CoQsiderandq a necessidade de estabelecer condições objetivas
que assegureai a preservação do meio ambiente, nos termos da Consti

Cuiçao Federal;

Considerando a necessidade de se. conservar para as gerações fu
turas o patrimônio ambiental; /

Considerando que a pesca comercial era aguas incerioranas,
Brasil, ainda constitui excepcionalidade no conceito internacional*

Considerando que a continuidade da permissão de pesca cocevcial
era Mato Grosso do Sul confronta com o esforço para a manutenção dos
estoques, jS muito aquSm de sua capacidade renovadora, ameaçando de
extinção algumas espécies;

Considerando, ainda, que o Estado vem incrementando o
em todas as suas foimas, sarando assim possibilidades concretas
absorção de mão-de-obra, que poderá se tornar ociosa a partir ,|,
-  . , »--n, ua ediçao deste Decreto e, —*

Considerando ser dever do Estado a fiscalisação quanto a
llsação do abastecimento e corrigir as distorçães reUtivamente"""""



consumo, qufe possam coraproroeter o sieceiDa de planejaroento, acoropanh^
menco e orientação dos consumidores,

decreta

Art« 19 Fica proibida a pe^ça coia fira coiDôrcial nos rios,
gos, represas e açudes, nos limites da competência fiscalÍ7.adora do
Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 29 Fica permitida a pesca artesanal coro fins de subsis^

tencia e manutenção, devendo seu produto ser consumido no município
de origem, respeitado o período da piracema.

Art. 39 .Fica permitida a comercialização de pescado oriundo

de piscicultura, da pesca raaríciraa e de outros Estados da Federação.

§ 19 A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e os demais

gãos de fiscalização, respeitarão os estoques de pescado declarados
pelos estabelecimentos registrados.

§ 29 O trânsito de pescado originário de outras Unidades da

Federação, ficara sujeito ã fiscalização prevista na Resolução n9
970, de 19 de dezembro de 199A, da Secretaria de Estado de Meio Ara

blente.

Art. A9 O presente Decreto entra em vigor na data de sua p^

blicação, revogadas as disposições em contrario.

Campo Grande, de

EDROSSIAM-

ovei^ffador

de 199A


