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1. Lago de Várzea. 2. População Ribeirinha. 3. Recursos 

Pesqueiros 

               

                                                     CDD  

Sinopse:  

O estudo buscou analisar os Acordos de Pesca de Parintins e Boa Vista do 

Ramos como instrumentos de gestão, no Estado do Amazonas, por meio da 

abordagem qualitativa com aplicações de questionários a instituições e 

pescadores. Para os pescadores, a dificuldade de se fazer cumprir o Acordo de 

Pesca está na ausência de fiscalização pelos órgãos competentes, o que leva a 

invasões dos lagos, por barcos de fora dos municípios, causando conflitos.  

Palavras-chave: Lago de várzea, população ribeirinha, recursos pesqueiros. 
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Aos Pescadores do Amazonas. 

 

“Vai um canoeiro, nos braços do rio, 
Velho canoeiro, vai. já vai canoeiro. 

Vai um canoeiro, no murmúrio do rio, 
No silêncio da mata, vai. já vai canoeiro. 

Já vai canoeiro, nas curvas que o remo dá. já vai canoeiro 
Já vai canoeiro, no remanso da travessia. já vai canoeiro. 

Enfrenta o banzeiro nas ondas dos rios, 
E das correntezas vai o desafio. já vai canoeiro 

Da tua canoa, o teu pensamento: 
Apenas chegar, apenas partir. já vai canoeiro. 

Teu corpo cansado de grandes viagens. 
Já vai canoeiro. 

Tuas mãos calejadas do remo a remar. 
Já vai canoeiro. 

Da tua canoa de tantas remadas. 
Já vai canoeiro. 

O porto distante, 
O teu descansar.... 

Eu sou, eu sou. 
Sou, sou, sou, sou canoeiro. Canoeiro, vai!” 

 

(Ronaldo Barbosa 1994) 
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Resumo 

O crescimento populacional mundial, o aumento da pressão sobre os recursos 

pesqueiros visando atender a demanda de mercado local, nacional e internacional, 

além da captura do pescado com barcos mais equipados e apetrechos mais 

eficientes, levou à sobrepesca, causando conflitos pelo recurso. A ausência de 

políticas públicas para regulamentar as atividades pesqueiras, sobretudo na 

Amazônia, ocasionou conflitos entre pescadores e moradores de comunidades que 

vivem do pescado. Uma das ferramentas utilizadas para mitigar os conflitos foram os 

Acordos de Pesca implementados na região a partir da década de 1995. Este 

instrumento é regulamentado pelo Ibama e pelas Secretarias Estaduais de Meio 

Ambiente por meio de Portarias e Instruções Normativas que têm como finalidade 

garantir o estoque natural e a produção do pescado para as comunidades 

ribeirinhas. Os Acordos de Pesca são considerados instrumentos dinâmicos e 

participativos e devem ser avaliados anualmente tendo como base informações 

disponibilizadas pelo monitoramento. Este trabalho teve como objetivo analisar os 

Acordos de Pesca como instrumento de gestão no Estado do Amazonas 

trabalhando-se com uma abordagem qualitativa em dois municípios. Realizou-se 

levantamento de dados junto aos pescadores locais e às instituições que 

participaram do processo de elaboração dos Acordos de Pesca e os mantêm. Foram 

consultados 20 pescadores locais e 11 instituições ligadas à pesca. Procedeu-se, 

ainda, a leitura e observações de documentos relativos às instruções normativas 

existentes. O Estado do Amazonas possui 70 Acordos de Pesca, distribuídos em 35 

municípios. Os municípios estudados, Boa Vista do Ramos e Parintins, possuem 

respectivamente três e um Acordos de Pesca. Os Acordos de Pesca analisados em 

Boa Vista do Ramos e Parintins são considerados como positivos pelos pescadores. 

Além disso, estes apontaram este instrumento como gerador de benefícios referindo-

se à recuperação do estoque pesqueiro, melhoria da renda dos pescadores e 

promoção da redução de conflitos. No entanto, para os pescadores e instituições é a 

ausência do poder público que contribui para que os Acordos não funcionem 

devidamente levando a perda de recursos naturais, da biodiversidade, assim como a 

diminuição da atividade pesqueira devido à escassez do pescado na região. 

 

Palavras-chave: Lago de várzea, população ribeirinha, recursos pesqueiros. 
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Abstract 
 

World population growth, increased pressure on fishing resources to meet local, 

national and international market demand, as well as catching fish with better 

equipped boats and more efficient equipment, led to overfishing, causing conflicts 

over the resource. The lack of public policies to regulate fishing activities, especially 

in the Amazon, has caused conflicts between fishermen and residents of 

communities that live on fish. One of the tools used to mitigate the conflicts was the 

Fisheries Agreements implemented in the region from the 1995s. This instrument is 

regulated by Ibama and the State Secretariats of the Environment through 

Ordinances and Normative Instructions that have as purpose to guarantee the stock 

and fish production for riverine communities. Fisheries Agreements are considered 

as dynamic and participatory instruments and should be evaluated annually on the 

basis of information provided by monitoring. This work aimed to analyze the Fisheries 

Agreements as a management tool in the State of Amazonas working with a 

qualitative approach in two municipalities. Data were collected from local fishermen 

and institutions that participated in the process of drawing up Fisheries Agreements 

and maintain them. Twenty local fishermen and 11 fishery institutions were 

interviewed. Documents and documents relating to existing normative instructions 

were also read and observed. The State of Amazonas has 70 Fisheries Agreements, 

distributed in 35 municipalities. The municipalities studied, Boa Vista do Ramos and 

Parintins, have respectively three and one Fisheries Agreements. The Fisheries 

Agreements analyzed in Boa Vista do Ramos and Parintins are considered positive 

by fishermen. In addition, they pointed to this instrument as a generator of benefits 

referring to the recovery of fish stocks, improvement of income of fishermen and 

promotion of conflict reduction. However, for fishermen and institutions it is the lack of 

public authority that helps ensure that the Agreements do not function properly 

leading to loss of natural resources, biodiversity and a decline in fishing activity due 

to the scarcity of fish in the region. 

 

Key words: Várzea lake, riverine population, fishery resources. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 A Escolha do Tema 
 

Trabalhar as questões ambientais foi uma escolha que fiz ainda em 1996, 

quando decidi fazer vestibular para o curso de Biologia. Em 1998, tive a 

oportunidade de estagiar no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM, 

no Projeto Várzea, trabalhando primeiramente como estagiário e, com a conclusão 

do curso passei a exercer a função de Assistente de Pesquisa. Nesta função, 

minhas atividades foram acompanhar algumas pesquisas como a Pesca Comercial, 

coordenado pela pesquisadora Oriana Almeida, seguida do estudo sobre o “Impacto 

de Gado Branco e Búfalos nas Matas de Várzea”, coordenado pelo pesquisador 

Pervaze Sheik. 

Em 2001, acompanhei a equipe do Projeto Várzea, coordenada por Socorro 

Pena, para discutir o Acordo de Pesca na região do Ituqui, Tapará e São Miguel, no 

município de Santarém – PA, sendo este o meu primeiro contato com o tema.    

De 2002 a 2008, trabalhei no Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais 

Renováveis – Ibama através do Projeto Manejo dos Recursos Naturais da Várzea – 

ProVárzea em Parintins, Amazonas, atuando como gerente da Área Piloto de 

Parintins, sob a coordenação de Mauro Ruffino. Este projeto fez parte do Programa 

Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil – PPG7, o qual foi instalado 

no município de Parintins tendo como principais objetivos: i) Organização e a 

Participação Comunitária; ii) Fortalecimento Institucional; e iii) Gestão Compartilhada 

dos Recursos Naturais da Várzea. Atenção com a padronização utilizada no texto!! 

Minha participação na execução do ProVárzea/Ibama fez crescer minha 

experiência sobre os Acordos de Pesca e pude contribuir no processo de discussão 

desse tema em Parintins. Tal processo foi trabalhado em três regiões, mas somente 

a região do Macuricanã teve seu processo concluído com a publicação Instrução 

Normativa Nº 113, de 23 de agosto de 2006. Este trabalho de discussão e 

elaboração dos Acordos de Pesca de Parintins aumentou o meu interesse em atuar 

com este tema. 

No ano seguinte, realizei um estudo sobre os Acordos de Pesca existentes no 

Estado do Amazonas por meio do ProVárzea/Ibama, WWF e Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente do Amazonas.  Ao assumir como Subsecretário de Meio Ambiente 
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de Parintins entre 2008 e 2012, tive a oportunidade de acompanhar o Acordo de 

Pesca em Macuricanã, principalmente as ações conjuntas de fiscalização e o 

monitoramento deste. Em 2017, fui convidado para assumir a pasta de 

Subsecretário Municipal de Meio Ambiente do município de Parintins e, novamente, 

encontrei-me com a temática e pude observar que o acordo do Macuricanã não está 

sendo cumprido. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – 

SEDEMA, órgão em que atuo, vem recebendo demandas dos representantes de 

classes dos pescadores para a retomada do Acordo de Pesca do Macuricanã. 

Segundo eles, os moradores e pescadores estão sentindo dificuldade em atuar na 

sua atividade devido à escassez do pescado na região e às invasões nos lagos, 

principalmente por pescadores do Estado do Pará. 

Esta situação me chamou a atenção e, assim, ao ingressar no Mestrado 

Profissional do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA, retomei a 

questão que me levou a escolher este tema como Trabalho de Conclusão de Curso 

do Mestrado Profissional.  

 

1.2 Referencial Teórico 
 

A Pesca é uma das atividades humanas mais importantes na Amazônia, 

constituindo-se em fonte de alimento, comércio, renda e lazer para grande parte de 

sua população, especialmente as que residem nas margens dos rios de grande e 

médio porte (SANTOS, 2005).  

Ainda segundo o autor supracitado, o processo de colonização dessa região – 

desencadeado a partir dos séculos XVII e XVIII e centrado ao longo da calha do 

Solimões/Amazonas e de seus principais tributários – é, em certa medida, o reflexo 

da importância dos rios e dos recursos pesqueiros na vida do homem amazônico. 

A pesca intensiva nas várzeas amazônicas gera conflitos em duas dimensões 

complementares. A primeira é relacionada à sustentabilidade dos recursos, refletindo 

a contradição entre economia e ecologia. A segunda expressa os interesses e 

perspectivas distintas entre os stakeholders, da população local em relação aos 

pescadores de fora que têm acesso ao recurso. Neste contexto, formas tradicionais 

de gerenciamento dos recursos comuns se tornam vulneráveis. Isso demanda novas 



13 
 

 
 

e mais eficientes formas de gerenciamento, como os Acordos de Pesca (OVIEDO et 

al., 2015). 

Reservas de pesca foram, por algum tempo, consideradas para a Amazônia. 

Bayley e Petrere (1989) sugeriram que o controle de pescarias em áreas remotas da 

Amazônia poderia ser uma opção de manejo viável na região e protegeria espécies 

sobre-exaltadas. Ribeiro e Petrere (1990) sugeriram que o estabelecimento de áreas 

controladas, periodicamente fechadas por dois anos consecutivos e abertas por um 

ano, poderia reduzir pressão de pesca sobre o jaraqui (Prochilodus insignis). E 

Petrere (1990) sugeriu que a criação de reservas controladas poderia ser uma 

maneira efetiva de manejar as espécies migradoras. 

A gestão participativa é compreendida como o uso mutuamente acordado dos 

recursos naturais, planejado com a participação das comunidades com o objetivo de 

promover o bem-estar comunitário (OVIEDO et al., 2015). Os modelos de gestão 

participativa que evoluíram nas várzeas da Amazônia resultam em iniciativas locais, 

governos, universidades, ONGs e agências internacionais de financiamento 

(OVIEDO, 2011). O manejo comunitário tem evoluído para complexos Acordos de 

Pesca resultantes dos interesses das comunidades. Tais acordos se constituíram 

para a proteção dos direitos de exploração dos membros da comunidade e, 

aparentemente, não são motivados por razões ambientais (RUFFINO et al., 1999). 

Os Acordos de Pesca são uma estratégia de administração do recurso 

pesqueiro que reúne um número significativo de comunidades de pescadores e 

define normas específicas, regulando assim a pesca de acordo com os interesses da 

população local e com a preservação dos estoques pesqueiros (CARDOSO et. al., 

2018).  

Para Bassols, os Acordos de Pesca são: 

 
Formas participativas de manejo dos recursos pesqueiros com o objetivo de 
reduzir a pressão da pesca local e aumentar a produtividade pesqueira no 
longo prazo, garantindo o uso e a conservação do pescado para as futuras 
gerações (BASSOLS, 2007, p. 4). 

 

De acordo com a IN 29, entende-se por Acordo de Pesca, um conjunto de 

medidas específicas decorrentes de tratados consensuais entre os diversos usuários 

e o órgão gestor dos recursos pesqueiros em uma determinada área, definida 

geograficamente (IN 29, de 31 de dezembro 2002, D.O.U. de 01/01/2003). 
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Em consonância com a IN 29 os procedimentos para o estabelecimento de 

um Acordo de Pesca são: 

1) Mobilização; 

2) Reuniões comunitárias; 

3) Assembléia intercomunitária; 

4) Retorno das propostas discutidas e aperfeiçoadas, para as 

comunidades; 

5) Assembleias intercomunitárias; 

6) Encaminhamento ao Ibama; 

7) Divulgação da portaria; 

8) Monitoramento e 

9) Avaliação 

E de acordo com o Art. 1º da Instrução Normativa Nº. 003, de 02 de maio de 

2011 da SEMA, Acordo de Pesca é “conjunto de regras específicas de uso dos 

recursos pesqueiros decorrentes de tratados consensuais entre diversos usuários e 

os órgãos gestores dos recursos pesqueiros em uma determinada área definida 

geograficamente”. 

 O Art. 2º, para fim dessa IN, trata da criação de Comitês. Cria-se um Comitê 

Condutor do Acordo, sendo que este será formado por organizações sociais, órgãos 

do Poder Público e Organizações Não Governamentais que estão relacionadas de 

alguma forma com o setor da pesca. 

O Art. 3º considera critérios para abertura do processo do Acordo: demanda 

formal de área de conflito ou com potencial, declínio na produtividade pesqueira, 

sobrepesca, demanda de usuários em lagos com potencial para manejo e 

necessidade de zoneamento para atividade de pesca. 

O Art. 4º trata da representatividade e o que deve ser levado em conta no 

Acordo: que seja representativo, sustentável, tendo regras objetivas e de fácil 

operacionalidade, viabilidade operacional em termo de vigilância e monitoramento, 

não incluindo penalidades multas, taxas e outros. 

No Art. 5º está descrito os procedimentos para o funcionamento do Comitê 

Condutor: identificar a situação pesqueira na área de demanda do acordo, instituir o 

comitê gestor antes de iniciar do Acordo e planejar as reuniões para, posteriormente, 
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a proposta ser encaminhada formalmente à SEMA, onde se formalizará o Processo 

e dará parecer técnico para, por fim, seguir para publicação. 

Os Acordos de Pesca podem estabelecer zonas de pesca, proibindo-a em 

determinados locais tidos como criadouros naturais, além de poder definir áreas de 

preservação temporária e áreas de conservação. Sendo assim, a pesca é liberada 

apenas em determinados meses do ano, podendo ser realizada com regras 

estabelecidas pela comunidade, com a ajuda dos órgãos competentes (VILHENA, 

2017). 

Segundo Almeida (2006), os acordos são firmados em encontros 

comunitários, baseados nas necessidades das comunidades. Atualmente, são 

acompanhados por técnicos do Estado, dos Municípios, pelas entidades de classe 

como Colônias e Sindicatos de pescadores, sendo comuns ao longo das várzeas da 

Amazônia. De acordo com a autora supracitada, no modelo comunitário de manejo 

pesqueiro, um grupo específico de pescadores controla o acesso e o uso de um 

território pesqueiro bem definido. Os Acordos de Pesca exprimem regras que 

regulam o uso do recurso pesqueiro, definidas por membros da comunidade ou 

grupos de usuários locais, incluindo medidas e sanções a serem tomadas contra 

infratores. A fiscalização fica também a cargo da própria comunidade, que precisa de 

apoio governamental para dar efetividade aos acordos. Na realidade, essa postura é 

mais simbólica do que efetiva, servindo para legitimar ações comunitárias.  

A ausência do Estado no controle da gestão pesqueira na Amazônia levou 

estas comunidades a desenvolverem seu próprio sistema de manejo pesqueiro. Os 

acordos comunitários de pesca excluíam ou limitavam as ações de pescadores 

comerciais de outros centros, visando diminuir a exploração excessiva nos lagos 

destas comunidades. Com a implementação de projetos extensionistas, como o 

Projeto IARA/IBAMA (1992-1988) e o ProVárzea (2002-2008), o governo passa a 

estabelecer aproximação com as comunidades de várzea, adotando estes Acordos 

para implementar a cogestão pesqueira. 

Atualmente, a elaboração dos Acordos de Pesca é acompanhada por técnicos 

do Estado, dos Municípios, pelas entidades de classe como Colônias e Sindicatos 

de pescadores, sendo comuns ao longo das várzeas da Amazônia.  

O processo de elaboração dos Acordos de Pesca no Brasil deve atender as 

regras especificadas na Instrução Normativa nº 29, publicada pelo Ibama em 
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31/12/2002. Uma vez negociados, os acordos são publicados oficialmente passando 

a ser reconhecidos pelo Ibama (RASEIRA et al., 2006).  

O projeto desta Instrução Normativa surgiu de um documento elaborado 

em 1997, intitulado “Administração participativa: um desafio à gestão ambiental” 

(IBAMA, 1997), como uma das propostas do Instituto Amazônico de manejo 

Sustentável dos Recursos Ambientais – IARA, para a implementação da gestão 

participativa pelo Ibama, mas que não foi institucionalizado.  

Em 2002, o referido documento foi novamente discutido com representantes 

de várias comunidades ribeirinhas, organizações não governamentais e o Ibama 

durante o Primeiro Encontro de Manejo Comunitário de Pesca na Amazônia, 

promovido pelo Projeto ProVárzea (IBAMA/PPG-7) e WWF-Brasil. Como uma das 

recomendações do Encontro, o ProVárzea encaminhou à Coordenação Geral de 

Gestão dos Recursos Pesqueiros do Ibama a minuta da Instrução Normativa, no 

sentido de institucionalizar este importante instrumento complementar ao 

ordenamento pesqueiro para a Amazônia. 

Em várias comunidades ribeirinhas do norte do país, principalmente no 

Amazonas e no Pará, esse instrumento tem sido usado com frequência há algum 

tempo (ALMEIDA, 2006).  

Em 2011, a Lei Complementar nº140/2011 da Constituição Federal, dos 

dispositivos constitucionais relativos à gestão ambiental, trouxe novas mudanças, 

dessa vez no arranjo de competências entre União, Estados e Municípios. No que 

tange à gestão pesqueira, o principal apontamento é para a competência dos 

Estados para o controle da pesca nos limites de suas jurisdições. 

Em 2011, o Governo do Estado do Amazonas, através Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SDS estabeleceu critérios e 

procedimentos para regulamentação de Acordos de Pesca pelo Estado do 

Amazonas, através da Instrução Normativa de Nº 003/2011.  

De acordo com Bocarde e Lima (2008) os Acordos de Pesca no Amazonas 

foram publicados a partir de 1995 por meio de Portarias do Ibama e, a partir de 

2005, utilizou-se da forma jurídica Instrução Normativa, totalizando trinta e quatro 

Acordos legalizados, até o final de 2006(Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa esquemático de localização dos Acordos de Pesca, nos municípios 
do estado do Amazonas até outubro de 2006. 

    

Fonte: ProVárzea/Ibama 
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Hoje o Estado do Amazonas possui 70 Acordos de Pesca distribuídos em 35 

municípios tendo pelo menos quatros instituições que os regulamentaram (IBAMA, 

MMA, IPAAM e SEMA). 

2 OBJETIVOS 
 

A pesquisa tem como objetivo geral: analisar os Acordos de Pesca como 

instrumento de gestão no Estado do Amazonas tomando como estudo os Acordos 

de Pesca dos municípios de Boa Vista do Ramos e de Parintins. 

 

Objetivos específicos: 

a) Realizar um resgate histórico dos processos de construção dos 

Acordos de Pesca no Estado do Amazonas; 

b) Realizar o levantamento e categorizar os Acordos Pescas existentes na 

Região do Baixo Amazonas especificamente em Parintins e Boa Vista do 

Ramos.   

 

3 METODOLOGIA  
 

3.1 Área de Estudo 
 

Os ambientes de pesca aos quais se referem este estudo são complexos. 

Fisicamente estão constituídos por canais, rios, enseadas e lagos, ao longo das 

várzeas amazônicas formadas pelo rio Amazonas e seus tributários. As várzeas são 

planícies alagáveis pelas águas ricas em sedimentos destes rios. A várzea principal 

é a formada pelo rio Amazonas, cuja largura é variável ao longo da calha chegando 

a 200 km de largura no período de cheias no Baixo Amazonas, enquanto no Médio e 

Alto Solimões estas faixas somente alcançam 20 km (BARTHEM E FABRÉ, 2004). 

Todo ano, as águas do rio Amazonas e dos seus afluentes transbordam as 

margens de suas extensas seções inferiores e inundam uma área imensa, estimada 

em 64.591.108 de hectares, sendo que essas várzeas são as mais extensas do 

planeta. Durante quase seis meses do ano, as águas sobem entre 10 a 15 m (JUNK 

et al., 1989), alagando as florestas circundantes e criando um ecossistema aquático 

único, dependente dessas inundações periódicas.  

As várzeas são usadas por animais, tais como o pirarucu (Arapaima gigas), 

boto vermelho (Inia geoffrensis), lontra gigante (Pteronura brasiliensis), jacaré-açu 
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(Melanosuchus niger) e peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis), além de 

dezenas de espécies de peixes que se alimentam de frutas e que habitam entre os 

troncos das árvores parcialmente submersas. Pesquisadores catalogaram centenas 

de espécies de peixes e aves, uma grande variedade de mamíferos, répteis e an-

fíbios, além de uma diversidade excepcional de árvores, que vivem ou dependem 

deste ecossistema único (GOULDING, 1980; AYRES, 1994; HENDERSON e 

ROBERTSON, 1999; BORGES et al., 2004). 

Do ponto de vista das populações ribeirinhas amazônicas envolvidas na 

gestão dos recursos, a paisagem das várzeas tem quatro componentes principais: 

os canais principais dos rios; os diques naturais que margeiam estes canais; os 

lagos permanentes de várzea que ocupam grande parte do interior das várzeas; e 

pastagens sazonalmente inundadas que cobrem a zona de transição entre diques e 

lagos (Figura 2). Os lagos formam redes e variam em tamanho e duração (alguns 

secam durante a estação sem inundação). Eles podem cobrir áreas bastante amplas 

e variam consideravelmente em tamanho, em características ambientais e em 

abundância de recursos (OVIEDO et al., 2015). 

Figura 2 – Perfil da várzea amazônica e sua ocupação. 

  
Fonte: McGrath et al. (2000). 

 

O Território Rural do Baixo Amazonas é constituído por sete municípios, a 

saber: Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Boa 

Vista do Ramos e Maués (Figura 3). O Território Rural compreende uma área de 

107.029,63 Km² representa 6,8% da área total do Estado do Amazonas e está 
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localizado na parte leste do Estado, na divisa com o Estado do Pará; ao norte, com o 

Estado de Roraima; ao sul, com o município de Apuí e, a oeste, com municípios de 

Presidente Figueiredo, Itapiranga, Silves, Urucurituba, Itacoatiara, Nova Olinda do 

Norte e Borba. 

No que diz respeito ao contexto natural do território do Baixo Amazonas, o 

clima predominante é o equatorial úmido e chuvoso, com variações térmicas de 

27ºC a 30ºC (PTDRS BAIXO AMAZONAS, 2010). 

O relevo do Baixo Amazonas é constituído pelo tipo de planície Amazônica, 

que varia de plano a suave ondulado. O território não possui área de serras, 

possuindo apenas áreas de terra firme acidentadas e área de várzea com restingas. 

O solo é formado por latossolo amarelo e argissolo vermelho-amarelo (PTDRS 

BAIXO AMAZONAS, 2010).  
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Figura 3 – Imagem de satélite localizando os municípios de Parintins, Nhamundá e Boa Vista do Ramos, no Estado do Amazonas. 

 
Elaborado por Ariana Bianca
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3.2 Coleta e Análise de Dados 
 

Para a coleta de dados da pesquisa, foram realizados os levantamentos 

bibliográficos e documentais sobre o tema, como portarias, instruções normativas e 

atlas de Acordos de Pesca, além de atividades de campo. 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo, o que permite conhecimento e 

compreensão da percepção dos envolvidos com os acordos de pesca, dessa forma 

foram consideradas as falas dos consultados. Segundo Godoy (1995) a pesquisa 

qualitativa não procura enumerar e/ou medir eventos estudados. Parte de questões 

ou focos de interesse amplo, que vão se definindo a medida que o estudo se 

desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares, 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da 

situação de estudo. As fontes primárias foram obtidas por meio das consultas 

consentidas pelos pescadores e representantes das instituições que participaram 

dos Acordos de Pesca.  

A fim de descrever os processos dos Acordos de Pesca nas regiões 

estudadas, utilizou-se o método de Estudo de Caso, considerando que este é um 

procedimento metodológico que enfatiza entendimentos contextuais. Yin (2005) 

destaca que o estudo de caso constitui uma estratégia de pesquisa que não pode 

ser classificada a priori como qualitativa nem quantitativa, por excelência, mas que 

está interessada no fenômeno. O estudo de caso requer múltiplos métodos e fontes 

para explorar, descrever e explicar um fenômeno em seu contexto. Segundo o autor, 

“o estudo de caso é uma investigação empírica que pesquisa um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” (YIN, 2005). Este pode ser 

adequado quando as circunstâncias são complexas e podem mudar, quando as 

situações são altamente politizadas e onde existem muitos interessados. 

A coleta de dados no município de Boa Vista do Ramos foi realizada em sua 

sede. O planejamento da viagem foi realizado previamente por telefone, quando se 

contactou as instituições e a permanência no município foram de três dias. As 

atividades se iniciaram com visitas a Colônia de Pescadores Z-15 e ao Sindicato dos 

Pescadores, onde foi apresentada a proposta de trabalho, sendo os primeiros 

consultados seus respectivos presidentes. 



23 
 

 
 

Durante as visitas na Colônia e Sindicato, observou-se a presença de 

pescadores nas suas entidades de classe. Assim, os pescadores foram consultados 

no momento em que estavam na cidade. No momento da abordagem, estes eram 

questionados sobre sua região, a fim de identificar se havia ou não Acordo de 

Pesca. Foram consultados 10 pescadores da região que possuem os Acordos de 

Pesca (região do Riu Urubu e região dos Lagos).  

Visitou-se, também, a Rádio Comunitária Boiuna para consultar seu 

administrador, uma vez que este participou de todo os processos de discussão dos 

Acordos de Pesca existentes em Boa Vista do Ramos. 

Em Parintins, as consultas seguiram a mesma lógica. Estas aconteceram na 

sede do Sindicato dos Pescadores de Parintins e na Colônia de Pescadores Z-17, 

onde também foram consultados 10 pescadores da região do Macuricanã, bem 

como os representantes das instituições que participaram do processo de discussão 

do Acordo de Pesca dessa região, como Ibama, Sindicatos dos Produtores Rurais 

de Parintins, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas – 

IDAM, Secretário de Produção e Abastecimento, Presidente da Colônia de 

Pescadores Z-17 e a Presidente do Sindicato dos Pescadores de Parintins. 

As informações coletadas foram tabuladas no Excel 2016, para análises de 

estatística descritivas quando necessário. 

As consultas foram analisadas utilizando-se a técnica de análise de conteúdo, 

técnica está advinda das comunicações, que analisa o que foi dito nas consultas ou 

observado pelo pesquisador (Bardin 1977). Cabe destacar que para este estudo 

trabalhou-se com métodos de categorização das respostas obtidas nas consultas 

realizadas, como forma de análise e compreensão relacionando-as ao tema em 

questão. “Isto porque a análise de conteúdo se faz pela prática” (BARDIN, 2009, 

p.51). 

 

4 RESULTADOS  
 

4.1 Acordo de Pesca no Estado do Amazonas 
 

As primeiras medidas de regulamentação das atividades pesqueiras na 

Amazônia foram implementadas primeiramente através da Superintendência para o 
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Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE, criada em 1962 e extinta em 1988, e, 

depois, pelo Ibama (FREITAS, 2002).  

Desde os anos 1970, ocorrem nos Estados do Pará e do Amazonas sérios 

conflitos relacionados ao aproveitamento pesqueiro (HARTMANN, 2001). Segundo 

Azevedo (2004), tem-se notícias da celebração dos primeiros acordos comunitários 

de pesca nessa mesma época.  

Neste período, os Acordos de Pesca eram realizados por lideranças da 

própria comunidade, sem a necessidade de serem legalizados ou regulamentados. 

No entanto, a situação foi-se alterando e os conflitos de pesca aumentaram. Assim, 

os Acordos de Pesca formais surgiram, a fim de mitigar os conflitos e estabilizar ou 

reduzir a pressão sobre os recursos pesqueiros locais. 

Vários Acordos de Pesca foram celebrados desde o período supra-aludido. 

Em 31 dezembro de 2002, o Ibama publicou a IN 29, reconhecendo os Acordos de 

pesca como instrumento de ordenamento pesqueiro e estabelecendo critérios para a 

regulamentação dos mesmos (ALMEIDA, 2006). O Art. 1° da IN 29 estabelece 

critérios para a regulamentação de Acordos de Pesca, definidos no âmbito de uma 

determinada comunidade pesqueira: 

 

I) que sejam representativos dos interesses coletivos (pescadores 

comerciais, de subsistência, ribeirinhos, etc.), que não comprometam o 

meio ambiente enquanto patrimônio público a ser assegurado e 

protegido; 

II) que mantenham a exploração sustentável dos recursos 

pesqueiros, com vistas à valorização da pesca e do pescador; 

III) que não estabeleçam privilégios de um grupo sobre outros; 

IV) que tenham viabilidade operacional, principalmente em termos 

de fiscalização; 

V) que não incluam elementos cuja regulamentação seja atribuição 

exclusiva do poder público prevista em lei (penalidades, multas, taxas, 

etc.); 

VI) que sejam regulamentados através de Portarias Normativas 

Complementares às portarias de normas gerais que disciplinam o 

exercício da atividade pesqueira em cada bacia hidrográfica. 
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Durante a aprovação dos Acordos de Pesca firmado pelos comunitários e 

pescadores os mesmos propõem um prazo de três anos após a sua implantação 

para uma avaliação do Acordo, nesse período faz-se necessário o monitoramento e 

avaliação dos Acordoa para verificar se é necessários ajustes do mesmo.  

O Estado do Amazonas possui 70 Acordos de Pesca, distribuídos em 35 

municípios, elaborados entre 1995 e 2017 e regulamentados por meio de Instrução 

Normativa ou Portaria do Governo Federal, através do Ibama ou do Ministério do 

Meio Ambiente – MMA e pelo Governo do Estado SEMA/IPAAM, ou de forma 

conjunta (Figura 4). 

Em 2016, a SEMA lançou o Atlas dos Acordos de Pesca regulamentados pelo 

Estado, apresentando as Instruções Normativas com as regras dos Acordos e o 

georreferenciamento dos lagos conforme sua categorização (SEMA, 2016). 
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Figura 4 – Mapa esquemático dos municípios que possuem Acordos de Pesca no Estado do Amazonas. 

 
      Elaborado por Ariana Bianca.



27 
 

 
 

No estado do Amazonas o Governo Federal regulamentou 45 Acordos de 

pesca distribuído em 26 municípios, estes acordos foram implementados entre 1995 

e 2009 (Quadro 1), vale ressaltar que o Acordo de Pesca de Barcelos com IN Nº 

002/2004 foi legalizado de forma conjunta entre o Governo Federal e o Governo 

Estadual (Figura 5). 

 
Quadro 1 – Acordos de Pesca regulamentados pelo Governo Federal no Estado do 

Amazonas. 

INSTITUIÇÃO ATO ANO MUNICÍPIOS 

IBAMA Portaria N° 1 1995 Careiro da Várzea 

IBAMA Portaria N° 2 1995 Manicoré 

IBAMA Portaria N° 4 1996 Humaitá 

IBAMA Portaria N° 5 1996 Manacapuru 

IBAMA Portaria N° 6 1997 Tefé/Coari 

IBAMA Portaria N° 7 
1997 

Maraã 

IBAMA Portaria N° 8 
1997 

Alvarães 

IBAMA Portaria N° 9 
1997 

Maraã 

IBAMA Portaria N° 10 
1997 

Maraã 

IBAMA Portaria N° 11 
1997 

Santo Antônio do Içá 

IBAMA Portaria N° 12 
1997 

Maraã 

IBAMA Portaria N° 13 1997 Maraã 

IBAMA Portaria N° 14 1997 Maraã 

IBAMA Portaria N° 15 1997 Alvarães 

IBAMA Portaria N° 16 1997 Santo Antônio do Içá 

IBAMA Portaria N° 34 1999 Pauini 

IBAMA Portaria N° 38 1999 Manacapuru 

IBAMA Portaria N° 39 1999 Manacapuru 

IBAMA Portaria N° 28 2000 Carauari 

IBAMA Portaria N° 49 2000 Lábrea 

IBAMA Portaria N° 52 2000 Juruá 

IBAMA Portaria N° 53 2000 Coari 

IBAMA Portaria N° 54 2000 Coari 

IBAMA Portaria N° 06 2001 Silve/Itacoatiara 

IBAMA Portaria N° 08 2001 Autazes 

IBAMA Sem Informação 2001 Careiro da Várzea 

IBAMA Portaria N° 2 2202 Ipixuna 

IBAMA Portaria N° 3 2002 Silves/Itacoatiara 

IBAMA Portaria N° 5 2002 Nova Olinda do Norte 

IBAMA Portaria N° 8 2002 Ipixuna 

IBAMA Portaria N° 11 2002 Manacapuru 
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IBAMA Portaria N° 12 2002 Manacapuru 

IBAMA Portaria N° 13 2002 Nova Olinda do Norte 

IBAMA Portaria N° 14 2002 Lábrea 

IBAMA Portaria N° 10 2003 Boa Vista do Ramos 

IBAMA Portaria N° 11 2003 Boa Vista do Ramos 

IBAMA/IPAAM IN conjunta N° 2 2004 Barcelos 

MMA IN 12 2005 Presidente Figueiredo 

MMA IN 29 2005 Tabatinga 

MMA IN 31 2005 Coari 

MMA IIN 55 2005 Iranduba 

IBAMA IN 113 2006 Parintins/Nhamundá 

IBAMA IN 45 2007 Presidente Figueiredo 

IBAMA IN 181 2008 Itacoatiara 

IBAMA Portaria N° 02 2008 Itacoatiara/Silves/Itapiranga 

IBAMA IN 19 2009 Maraã 
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Figura 5 – Mapa esquemático dos municípios que possuem Acordos de Pesca regulamentado pelo Governo Federal e de forma 
conjunta com Governo do Estado do Amazonas no período de 1995 a 2009. 

 

Elaborado por Ariana Bianca. 
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Verificou-se que o Governo do estado do Amazonas regulamentou 24 

Acordos de Pesca no período de 2005 a 2017, estes estão distribuídos em 23 

municípios (Quadro 2) (Figura 6). 

 

Quadro 2 – Acordos de Pesca regulamentados pelo Governo do Estado do 
Amazonas. 

INSTITUIÇÃO ATO ANO MUNICÍPIOS 

IPAAM Portaria N° 31 2005 Borba / Nova Olinda do Norte 

SDS IN 02 2011 Iranduba 

SDS IN 04 2011 Careiro 

SDS IN 01 2012 Fonte Boa 

SDS IN 01 2013 Jutaí 

SDS IN 02 2013 Tonantins 

SDS IN 01 2014 Presidente Figueiredo 

SDS IIN 02 2014 Boa Vista do Ramos 

SDS IN 03 2014 Maraã 

SDS IN 04 2014 Tapauá 

SDS IN 05 2014 Japurá 

SDS IN 01 
2015 Rio Preto da 

Eva/Manaus/Itacoatiara 

SDS IN 05 2015 Japurá 

SEMA IN 01 2016 Coari 

SEMA IN 01 2017 Santo Antônio do Içá 

SEMA IN 02 2017 Atalaia do Norte 

SEMA IN 03 2017 Maraã 

SEMA IN 04 2017 Alvarães/Uareni/Maraã 

SEMA IN 05 2017 Careiro/Autazes 

SEMA IN 06 2017 Coari 

SEMA IN 07 2017 Japurá 

SEMA IN 08 2017 Tefé 

SEMA IN 09 2017 Maraã 

SEMA IN 10 2017 Carauari 
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Figura 6 – Mapa esquemático dos municípios que possuem Acordos de Pesca no Estado do Amazonas regulamentado pelo 
Governo do Estado no período de 2005 a 2017. 

 

Elaborado por Ariana Bianca. 
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Dos 70 Acordos de Pesca no estado do Amazonas, sete deles são 

intermunicipais, envolvendo dois ou três municípios. Destes, dois são 

regulamentados pelo Governo do Estado do Amazonas, via Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, e cinco 

são regulamentados pelo Ibama (Quadro 3).  

 
Quadro 3 – Acordos de Pesca intermunicipais no Estado do Amazonas. 

 

No estado do Amazonas, os Acordos de Pesca, em sua maioria, foram 

regulamentados pelo Ibama, seguido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – 

SEMA e Ministério do Meio Ambiente e um de forma conjunta regulamentado pelo 

Ibama e IPAAM (Quadro 4). 

 
Quadro 4. Número de Acordos de Pesca regulamentados por instituição no estado 

do Amazonas. 
INSTITUIÇÃO Nº DE ACORDO 

IBAMA 41 

SEMA/SDS 23 

MMA 04 

IBAMA/IPAAM 1 

IPAAM 1 

 

No Amazonas, a regulamentação dos Acordos de Pesca, pelo Ibama, iniciou-

se em 1995, mas é na década de 2000 que se observa o maior número de Acordos 

de Pesca regulamentados, totalizando 29 acordos. A publicação da IN 29, de 31 de 

dezembro 2002 pelo Ibama, que regulamenta os Acordos de Pesca comunitários, 

pode ter incentivado e dado segurança as comunidades ribeirinhas em regulamentar 

seus acordos informais já existentes, o que pode justificar o número de Acordos de 

Pesca regulamentado nessa década (Figura 7). 

MUNICÍPIO 
Nº DE 

ACORDO 
INSTITUIÇÃO  PORTARIA/IN 

BORBA/NOVA OLINDA DO NORTE 1 IPAAM Portaria nº 31 em 2005 

ITACOATIARA/SILVE/ITAPIRANGA 1 IBAMA Portaria nº 02 em 2008 

PARINTINS E NHAMUNDÁ 1 IBAMA IN 113 em 2006 

RIO PRETO DA EVA/MANAUS/ITACOATIÁRA 1 SDS IN 01 em 2015 

SILVES/ITACOATIÁRA 1 IBAMA Portaria nº 06 em 2001 

SILVES/ITACOATIÁRA 1 IBAMA Portaria nº 03 em 2002 

TEFÉ/UARENI/ALVARÃES 1 IBAMA IN 01 em 2015 
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Figura 7 – Número de Acordos de Pesca regulamentados por órgãos Federais e 
Estaduais no período de 1990 a 2010.  

 

  

Verificou-se que 23 Acordos de Pesca existentes no Amazonas definem que a 

fiscalização deve ser realizada pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA1 e por mutirões ambientais, 02 Acordos de pesca indicam que as 

fiscalizações podem ser realizadas pelos Agentes Ambientais Voluntários – AAV, 23 

Acordos de Pesca categorizam os lagos em: procriação (não permites a pesca), 

manutenção (permitido a pesca de subsistência) e comercial (permitido a pesca para 

comercialização), 22 Acordos de Pesca prever o manejo do pirarucu (Arapaima 

gigas);  38 acordos não definem como será realizada a fiscalização e não se obteve 

documentação necessária para a análise de sete acordos. 

 

4.2 Acordo de Pesca em Boa Vista do Ramos 
 

Boa Vista do Ramos é um município do estado do Amazonas, pertencente à 

Mesorregião do Centro Amazonense e Microrregião de Parintins, tendo população 

                                                             
1 Sistema Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei 6.938/81, congrega os órgãos e instituições 

ambientais da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A finalidade do SISNAMA é 

dar cumprimento aos princípios constitucionalmente previstos e nas normas instituídas para a 

proteção e melhoria da qualidade ambiental. 
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estimada em 18.080 habitantes (IBGE, 2016). O município possui uma área de 

2.586,529 km2 e dista 269 km da capital, fazendo limites com os municípios de 

Barreirinha, Maués, Itacoatiara e Urucurituba (Figura 8). 

As atividades dos Acordos de Pesca de Boa Vista do Ramos/AM iniciaram-se 

em 2001, no âmbito do Projeto “Manejo e Gestão Participativa de Pesca em Boa 

Vista do Ramos – Amazonas”, desenvolvido pelo Instituto Amazônico de Manejo 

Sustentável dos Recursos Ambientais – I.A.R.A, em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Boa Vista do Ramos, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 

Agrícola – IMAFLORA, e Escola Agrotécnica Federal de Manaus (CERDEIRA, 

2009). 

Os Acordos de Pesca neste município tiveram o apoio institucional do Ibama, 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, IDAM, Colônia de Pescadores Z-15, Rádio 

Comunitária Boiuna (fundada em 2000) e, mais recente recebe apoio do Sindicato 

dos Pescadores de Boa Vista do Ramos, (entidade criada em 02 de novembro de 

2013) apoiado pelo Sindicato dos Pescadores no Estado do Amazonas – 

SINDIPESCA.  



35 
 

 
 

Figura 8 – Imagem de Satélite de localização do município de Boa Vista de Ramos – Amazonas. 

 
 Elaborado por Ariana Bianca. Fonte Earthstar Geographics
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O município possui três Acordos de Pesca. Estes foram instituídos pelo Ibama 

(Portarias Nº10 e Nº11 de março/2003) e pela SDS (Instrução Normativa de Nº 002 

de junho/2011) (Figura 9). Os acordos estão sendo aplicados na Região dos Lagos, 

atendendo às comunidades Nossa Senhora da Conceição, Bom Pastor do Guajará e 

São José do Quati; e na Região do Riu Urubu, abrangendo as comunidades Santo 

Antônio do Rio Urubu, São Pedro do Tamoatá, Nossa Senhora do Carmo do Itaubal, 

Boa União, Nossa Senhora de Fátima da Terra Preta do Rio Urubu. A terceira região 

compreende o complexo de lagos da comunidade São Tomé. 
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Figura 9 –  Imagem de satélite das regiões que possuem Acordos de Pesca no município de Boa Vista de Ramos – Amazonas. 

 
Elaborado por Ariana Bianca. Fonte Earthstar Geographics
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A Colônia de Pescadores Z-15 é parceira das comunidades atendidas com o 

Acordos de Pesca, tendo como missão monitorar e avaliar as regras estabelecidas. 

Cabe destacar que alguns Artigos e Parágrafos propostos pelo Ibama para 

aos Acordos de Pesca estabelecidos neste município, as regras se assemelham ao 

estabelecidos pelo Estado. As distinções estão, em sua maioria, nas escalas, e no 

caso das Instruções Normativas, as regras estão voltadas para o manejo (Quadro 5). 

Ressalta-se que a temporalidade entre os Acordos supracitados deve ser 

considerada, visto que, em 2003, tais instrumentos objetivavam conter as invasões 

externas e garantir os territórios de pesca às comunidades locais. Já nos Acordos 

estabelecidos pelo Estado, há a inserção de conhecimento local e resultados de 

pesquisa sobre espécies e seu manejo. 

 
Quadro 5 – Regras semelhantes entre os Acordos de Pesca do Ibama e da SDS. 

 
 

REGRAS 

IBAMA (2003) SDS (2014) 

Portarias Nº10 
março/2003 

Portaria Nº11 
março/ 2003 

IN de Nº 002 de 
junho/ 2014) 

Determinação de área (limite para pescaria) X X X 

Determina a categoria dos lagos - - X 

Determina nº de malhadeiras X X - 

Determina tamanho a malhadeiras e suas 
malhas 

X X X 

Determina a captura e armazenagem (kg) X X X 

Determina fiscalização X X X 

Determina período de captura para 
determinadas espécie 

 
- 

 
- 

 
X 

Proíbe métodos de pesca - - X 

 Permite o manejo Pirarucu - - X 

Proíbe pesca de qualquer tipo por                  
determinado período em determinados lagos 

 
X 

 
X 

 
- 

 

Segundo Cerdeira (2009), o Acordo Comunitário de Pesca é um bom 

instrumento de gestão, desde que os co-gestores estejam aptos para isso, ou seja, 

que tenham sua organização pautada no trabalho conjunto voltado para o bom 

manejo pesqueiro. Estes acordos podem preencher a lacuna deixada pelo Poder 

Público no controle dos conflitos e ordenamento da pesca, principalmente a nível 

local.  
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4.2.1 Os Acordos de Pesca na visão dos pescadores consultados em Boa Vista 

do Ramos – AM 

 

Foram consultados 10 pescadores entre homens e mulheres, com média de 

idade entre 27 e 72 anos, escolaridade predominante de Ensino Fundamental 

incompleto moradores tanto da cidade-sede quanto das comunidades atendidas 

pelos Acordos. Os consultados podem ser caracterizados como pescadores 

artesanais que praticam a pesca de subsistência e comercializam o excedente em 

feiras e mercados da cidade. 

Segundo consultados, as principais espécies capturadas são: jaraqui 

(Semaprochilodus insignis), tucunaré (Cichla sp.), pacu (Metynnis hypsauchen), 

branquinha (Psectrogaster amazonica), acari (Pterygoplichthy multiradiatus), 

tamoatá (Callicltthys callichthys), aruanã (Osteoglossum bicirrhossum), traíra 

(Hoplias alabaricus), tambaqui (Colossoma macropomum) e pirarucu (Arapaima 

gigas). 

No que se refere à participação dos consultados nas discussões de 

elaboração dos Acordos de Pesca, 60% afirmaram não ter participado, enquanto 

40% participaram do processo. No entanto, todos os consultados afirmaram que 

conhecem os Acordos. Dentre as ações que eles participam para a elaboração dos 

Acordos, estes destacaram: reuniões comunitárias e intercomunitárias, assembleia 

geral, elaboração das regras, escolha dos lagos e suas categorias.  

Quando questionados sobre os Acordos, 100% responderam positivamente 

da sua importância, instigados a explicar o porquê, as respostas foram 

categorizadas. Para 90%, os aspectos ambientais foram importantes ao 

argumentarem que “aumentou o pescado, aumentou o tamanho dos peixes, 

apareceu mais pirarucu”. Referindo-se quantidade de pescado, antes escassa e 

sobrepesca quando espécies como pirarucu não chegava atingir o tamanho adulto. 

Os demais consultados consideraram aspectos econômicos ao se referirem a 

situação onde o esforço de trabalho e a renda obtida foram relevantes, como 

expresso nas falas “melhorou a renda do pescador, passa menos tempo pescando e 

captura mais peixe”   
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Quando questionados sobre o que achavam (no sentido de opinarem abeta e 

informalmente sobre o tema) dos Acordos de Pesca, 100% responderam 

positivamente.  

Instigados a explicar o porquê, houve mais de uma resposta por consultados 

e estas foram categorizadas. Considerou-se aspectos ambientais para as respostas 

que tratam de dar importância a fartura e reconhecimento de quantidade de pescado 

como expressa nas falas: “aumentou o pescado”; “pesca mais peixe em menos 

tempo”; “tinha peixe maior”; “aumentou a quantidade de pirarucu”. Respostas que 

trouxeram aspectos referentes a renda e a quantidade e/ou esforço de trabalho 

foram categorizadas como aspectos econômicos: dessa forma as “melhorou a renda 

do pescador”; “ganha mais dinheiro”; “gasta menos com gelo e combustível na 

pescaria”. “Pesca mais peixe em menos tempo” foram inseridas nesta categoria. 

No que se refere aos problemas enfrentados após a implementação dos 

Acordos de Pesca, 80% dos consultados alegaram a descontinuidade da gestão a 

ausência do poder público, as invasões de embarcações de outros estados, a falta 

de divulgação dos Acordos e a falta da organização comunitária. 

Um dos principais fatores para a existência dos problemas segundo os 

consultados é a falta de apoio do poder público, seja ele municipal, estadual ou 

federal. Segundo eles, os poderes públicos “não dispõem de recurso nos seus 

orçamentos para fiscalizar, monitorar e avaliar os Acordos”. Foi unânime entre todos 

os consultados que a falta de fiscalização contribui para que os Acordos de Pesca 

não funcionem. Cabe destacar que este resultado transporta para o poder público a 

responsabilidade desse instrumento na visão dos pescadores consultados, uma vez 

que nenhum dele lembrou-se ou fez alusão ao período em que os Acordos de Pesca 

eram estruturados pela própria comunidade. 

Questionados se “é melhor com ou sem Acordo de Pesca e por quê? ”, os 

consultados foram unânimes em afirmar que “é melhor” com o Acordo e, nas 

explicações, ressaltaram que “os pescadores passavam menos tempo pescando e 

pegavam mais peixe”. Observou-se a preferência dos consultados pelos Acordos de 

Pesca, pois acarretou: “no aumento da quantidade do pescado, a redução do tempo 

de permanência do pescador no lago, recuperação do estoque e, automaticamente, 

a melhoria da rentabilidade do pescador”. 
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Quanto à pergunta “O que você mudaria no Acordo de Pesca e por quê? ”, 

obteve-se diversas respostas e estas foram categorizadas entre os aspectos 

ambientais, comunicação e os referentes à organização social dos pescadores. No 

que se refere às questões ambientais, estes sugerem que haja mudanças nas 

categorias dos lagos e, também, que novos lagos sejam inseridos nos Acordos. 

Cabe destacar que há conhecimento do pescador quanto às regras e às categorias 

dos lagos, portanto, os Acordos de Pesca são considerados por eles. 

 Houve, ainda, sugestões para que haja mais divulgação dos acordos de 

pesca, que a fiscalização seja melhorada e o fortalecimento da organização 

comunitária. Verificou-se que a fiscalização é um fator preponderante (100%) nas 

respostas dos pescadores. 

Cabe enfatizar que, quanto às sugestões de mudanças de categorias de 

lagos, os pescadores relacionaram estas propostas de mudanças referindo-se à 

preservação da mata ciliar, assoreamento e sazonalidade dos lagos. Em suas falas, 

como: “Mudar categorias de lagos que hoje estão como lago de procriação”; “os 

lagos que estão assoreados secam no verão e não têm mais a mesma função”; e 

ainda “acrescentar novos lagos no acordo, lagos mais preservados que tenha mata 

ciliar”, revelam ainda o seu conhecimento local sobre o ambiente. 

 

4.2.2 Os Acordos de pesca na visão das instituições locais de Boa Vista do 

Ramos - AM 

 

Foram visitadas seis instituições que participaram do processo para a 

construção dos Acordos de Pesca. Destas, 50% eram governamentais e 50% da 

sociedade civil (Quadro 6). 

No que se refere às instituições consultadas, quanto à sua atividade junto ao 

processo de discussão dos Acordos de Pesca em Boa Vista do Ramos, estas 

atuaram na mobilização das comunidades, participando da organização das 

reuniões e contribuindo com elaboração das regras e as escolhas dos lagos para o 

manejo. 

A participação das instituições seja ela governamental ou não governamental 

no processo de elaboração dos Acordos de Pesca, teve um importante papel, de 
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informar e dirimir dúvidas dos pescadores e comunidades quanto ao que é permitido 

como regra do acordo, visando não ferir as leis vigentes.   

Observa-se que 100% das instituições consultadas afirmam que o Acordo de 

Pesca é um instrumento de gestão dos recursos pesqueiro importante na redução de 

conflitos e recuperação dos estoques pesqueiros, porém, segundo os consultados, 

com o passar dos anos, as regras vão deixando de ser cumpridas, principalmente 

pela falta de fiscalização do Poder Público. Destaca-se que também as instituições 

veem o poder público como “mola mestre” para o funcionamento dos Acordos de 

Pesca.  

De acordo com as instituições consultadas, a fiscalização deve ser constante 

para que o Acordo seja cumprido. Os representantes das instituições afirmam que, 

no início, os Acordos de Pesca deram certo. Para eles foi visível que houve aumento 

da quantidade de pescado, redução o tempo do pescador no lago. No entanto, ao 

longo do tempo de implementação dos Acordos de Pesca houve redução das 

atividades das fiscalizações, o que ocasionou novas invasão nos lagos, 

descumprimento das regras e vários conflitos, o que contribuiu para fragilizar os 

Acordos.  

Segundo as instituições consultadas, quando questionadas “o que se mudaria 

no Acordo de Pesca? E por quê? ”, uma das principais ações sugeridas por eles é a 

ampliação da área de manejo do pirarucu. E sugerem que a área do Acordo de 

Pesca do São Tomé seja ampliada para os demais Acordos, visando motivar os 

pescadores e moradores locais de realizarem o manejo. Além disso, recomendam 

haja um novo estudo para avaliar a situação ambiental dos lagos onde ocorrem os 

Acordos de Pesca da Região dos Laos e da Região do Rio Urubu.    

As instituições consultadas também apontam para a necessidade da 

organização das comunidades e esperam que os Acordos de Pesca de Boa Vista do 

Ramos possam ser retomados e rediscutidos para o seu fortalecimento junto ao 

processo de manejo dos recursos pesqueiros.  
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Quadro 6 -  Visão dos representantes das instituições consultadas em Boa Vista do Ramos sobre os Acordos de Pesca. 

 

 Rádio Comunitária 
Boiuna 

Sindicatos dos 
Pescadores e Pescadoras 

de BVR 

Colônia de Pescadores 
Z-15 

 

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 

 

 
SEMA 

 
IPAAM 

 
Qual sua 
atividade junto 
ao Acordo de 
Pesca 

• Mobilização • Mobilização; 

• Organização das 
reuniões; 

• Escolhas dos lagos para 
fazer parte do Acordo de 
Pesca; 

• Construção das regras 

• Mobilização; 

• Ajudou na construção 
das regras; 

• Escolhas dos lagos  

• Mobilização; 

• Assessorar as reuniões e 
audiências públicas; 

•  Participação nas 
fiscalizações  

• Assessorar o processo de 
discussões;  

• Realizar o 
georreferenciamento dos 
lagos; 

•  Publicação do Acordo de 
Pesca  

• Assessorar no 
processo de 
discussão; 

• Participar de 
fiscalizações em 
mutirões ambientais  

 

 
 
Como avalia o 
Acordo de 
Pesca 

• Inicialmente funcionou; 

• Houve o aumento do 
pescado; 

• As comunidades 
ajudavam (vigília dos 
lagos); 

• Com o passar do 
tempo o poder público 
deixou de apoiar; 

• Comunidade não deu 
conta da pressão das 
invasões; 

• As comunidades 
deixaram de cumprir o 
Acordo de Pesca 

• Funcionou no início;  

• A falta de apoio do poder 
público,fragilizou o 
Acordo de Pesca; 

• Redução do pescado 

• Funcionou no início; 

• Pescadores de fora não 
cumpriam o Acordo de 
Pesca; 

• Pescadores locais 
deixaram de cumprir o 
Acordo de Pesca 

• Inicialmente o Acordo de 
Pesca foi bem-sucedido; 

• Com o passar do tempo 
os Acordos de Pesca 
deixaram de ser 
cumpridos por 
pescadores de fora por 
falta de fiscalização 

• Deu certo no início; 

• Com a falta de apoio local 
os Acordos de Pesca vão 
sendo desrespeitados 

• Firmar parcerias 
com instituições 
locais para realizar 
o acompanhamento 
e o monitoramento 
dos Acordos de 
Pesca 

 
O que você 
mudaria no 
Acordo de 
Pesca 

• Ampliar o manejo do 
pirarucu para todos os 
Acordos de Pesca 

• Realizar novo 
levantamento de lagos 
para o Acordo de Pesca; 

• Rever as categorias dos 
lagos de acordo com sua 
situação ambiental; 

• Fortalecer as 
comunidades; 

• Melhorar a fiscalização 

• Rever as regras; 

• Inserir novos lagos no 
Acordo de Pesca 

• Ampliar o manejo do 
pirarucu para os outros 
Acordos de Pesca 

• Melhoraria a fiscalização; 

• Rever os lagos do Acordo 
de Pesca; 

• Retomada das discussões 
do Acordo de Pesca 

• Revisar os Acordos de 
Pesca  

• Ampliar a regra do Manejo 
do Pirarucu para os demais 
Acordos de Pesca; 

• Fortalecer as comunidades    

• Revisão das regras 
dos Acordos de 
Pesca 

• Identificar novos 
lagos para os 
Acordos de Pesca 
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4.3 Acordo de Pesca em Parintins 
 

Parintins é um município do Estado do Amazonas, pertencente à mesorregião 

do Centro Amazonense e microrregião de mesmo nome, localizando-se no extremo 

leste do estado, distante 369 quilômetros da capital, Manaus. Em 2017, sua 

população foi estimada em 113.832 habitantes (IBGE, 2017). Limita-se a oeste com 

Urucurituba, ao norte com Nhamundá, a leste com Terra Santa e Juruti (PA) e, ao 

sul, com Barreirinha. 

Segundo Bocarde e Lima (2008), em Parintins, desde a década de 1970, os 

Acordos de Pesca eram firmados entre as comunidades usuárias de um 

determinado lago e registrados em ata. Em alguns casos, esses acordos foram 

validados pelo Ministério Público, por meio da emissão de um documento chamado 

“Termo de Conciliação”. Foi o caso do Lago do Comprido (Região do Paraná de 

Parintins), Lago da Benedita (Região do Mocambo/Cabury) e Lago do Zé Açu 

(Região do Zé Açu). 

Parintins possui apenas um Acordo de Pesca regulamentado. Trata-se do 

Acordo de Pesca da região do Macuricanã. Essa região faz parte da Área de 

Proteção Ambiental - APA Nhamundá (Figura 10). Essa unidade foi criada pelo 

Governo do Estado, por meio do Decreto 12.836, de 09 de março de 1990, e 

compreende a uma Área de 195.900 hectares. A APA Nhamundá abrange área dos 

municípios de Parintins e de Nhamundá, sendo composta de 15% por terra firme e 

85% de área de várzea. 
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Figura 10 – Mapa esquemático de localização da Área da Proteção Ambiental Nhamundá, Amazonas. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                           Fonte: DEMUC

Parintins 

Nhamundá 
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O Acordo de Pesca dessa região é regulamentado pela Instrução Normativa 

do Ibama Nº 113, de 23 de agosto de 2006. Essa IN estabelece categorias de 

manejo para os lagos, poços, igarapés e baixas no complexo lacustre de 

Macuricanã, que sejam: áreas de procriação, manutenção e uso comercia (Figura 

11). 

Vale ressaltar que os pescadores e moradores das comunidades que 

participaram do processo de construção do Acordo de Pesca Macuricanã e 

receberam capacitações básicas em geoprocessamento. Estas capacitações foram 

ministradas pelos Técnicos do ProVárzea/Ibama, com o objetivo de envolver os 

participantes e aproveitar sua vivência desses ambientes. Estes participaram in loco 

do georreferenciamento de todos os lagos que hoje fazem parte do Acordo.   
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Figura 11 – Imagem de satélite da classificação dos lagos do Acordo de Pesca Macuricanã – Amazonas. 

 
Fonte: IBAMA 
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A área do Acordo de Pesca do Macuricanã possui sete comunidades: Brasília, 

Catespera, Divino Espirito Santo, São Francisco, São José, Santa Rita do Boto e 

São Sebastião do Boto. Dessas comunidades, duas delas não estão na área da APA 

Nhamundá: Brasília e Catespera.  

O Acordo de Pesca de Parintins envolve 94 lagos, sendo 25 lagos comerciais, 

45 lagos de manutenções e 24 lagos de procriações. 

O escritório regional do Ibama em Parintins e o Projeto de Manejo de Recursos 

Naturais da Várzea – ProVárzea estimularam a discussão e apoiaram o Acordo de 

Pesca como instrumento complementar de ordenamento e gestão de recursos 

pesqueiros, com vistas a contribuir com a redução de conflitos sociais e a regular a 

exploração dos estoques pesqueiros no município de Parintins.  

Em acréscimo, o Ibama teve o apoio de outras instituições parceiras, como: 

Colônia de Pescadores de Parintins Z-17, IDAM, Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Parintins, Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Sindicato dos Pecuarista de Parintins, Secretaria de 

Meio Ambiente de Nhamundá, Câmara Municipal de Parintins, Ministério Público 

Estadual e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM.  

Na ocasião dos debates, e de acordo com o boletim “Estatística Pesqueira do 

Amazonas e Pará” (2002), 59% da produção pesqueira em Parintins eram oriundos 

de lagos desta região prevista para o Acordo. Ainda de acordo com os dados da 

estatística pesqueira do ProVárzea, a produção do “Setor Macuricanã” (termo da 

estatística pesqueira para definir uma região de pesca, no município chamada de 

região Macuricanã) apresentou redução de produção de pescado nos últimos anos: 

1.016 toneladas (t) em 2001, 694 t. em 2002, 527t. em 2003 e 288t. em 2004. 

Motivos estes que incrementaram a elaboração do Acordo de Pesca em Parintins. 

 

4.3.1 Os Acordos de Pesca na visão dos pescadores consultados em Parintins 

- AM  

 

Foram consultados 10 pescadores entre homens e mulheres, com média de 

idade entre 39 e 60 anos, com escolaridade predominante de Ensino Fundamental 

incompleto, moradores tanto da cidade-sede quanto das comunidades atendidas 

pelo Acordo.  
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De acordo com os pescadores consultados em Parintins, as principais 

espécies capturadas são: aruanã (Osteoglossum bicirrhoswn), traíra (Hoplias 

malabaricus), tucunaré (Cichla sp.), branquinha (Psectrogaster amazonica), curimatá 

(Prochilodus nigricans), pirarucu (Arapaima gigas), tambaqui (Colossoma 

macropomum), pacu (Metynnis hypsauchen), piranha (Serrasalmus rhombeus), 

mapará (Hypophytalmus edenatus), pescada (Plagioscion squamosissimus) e jaraqui 

(Prochilodus insignis). 

No que se refere à participação dos consultados nas discussões de 

elaboração do Acordo de Pesca, 20% afirmaram não ter participado, enquanto 80% 

participaram do processo. No entanto, todos os consultados afirmaram ter 

conhecimento destes. Dentre as ações para a elaboração do Acordo de Pesca, 

estes destacaram: reuniões comunitárias e intercomunitárias, assembleias gerais, 

elaboração das regras, escolha dos lagos e suas categorias e das audiências 

públicas.  

Quando questionados sobre o que pensam do Acordo de Pesca, 100% 

responderam positivamente, instigados a explicar o porquê, as respostas obtidas 

foram categorizadas. No que se refere ao aspecto ambiental 100% dos consultados 

argumentaram que “aumentou o pescado”; “pesca mais”, referindo-se à quantidade 

de peixe nos lagos. 

Outros consideraram aspectos econômicos ao se referirem “melhorou a renda 

do pescador”. Houve respostas que consideram o aspecto social do Acordo de 

Pesca ao afirmarem que houve “redução dos conflitos”. 

Observa-se que, para os pescadores, o Acordo de Pesca é um instrumento 

importante para a gestão pesqueira, tanto para a recuperação do estoque quanto 

para a melhoria da renda. Entretanto, quando questionados sobre problemas 

enfrentados ao terem um Acordo de Pesca, estes citaram que a “diminuição do 

estoque pesqueiro, aumento das invasões e principalmente a redução da renda”, 

comprometem o funcionamento do Acordo. 

A falta de fiscalização é o principal entrave para o funcionamento do Acordo 

de Pesca. Esse quesito foi citado por todos os consultados, sobretudo por 

desencadearem problemas como as invasões dos lagos, que geram conflitos. Ainda 

foram identificadas outras dificuldades relatadas por 70% dos consultados, como a 

falta de infraestrutura e insumo (flutuantes, lanchas e combustível).  
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Cabe ressaltar que 20% dos pescadores consultados identificaram a pecuária 

como prejudicial ao Acordo de Pesca, pois destroem a vegetação, tanto de mata 

ciliar como as macrófitas, além de provocar o assoreamento de lagos e igarapé, 

causado principalmente pela criação de bubalinos. 

Questionados se “é melhor com ou sem o Acordo de Pesca e por quê”, os 

consultados foram unânimes ao afirmar que “é melhor com o Acordo” e as 

explicações ressaltaram que “o pescador passa menos tempo pescando, pega mais 

peixe, pois há redução das invasões”. Salienta-se que a preferência pelo Acordo de 

Pesca está diretamente ligada ao aumento da quantidade do pescado e à redução 

do tempo de permanência do pescador no lago, o que reduz seu esforço de coleta e 

na redução dos conflitos. Além disso, alguns destacam a recuperação do estoque e, 

automaticamente, a melhoria da renda do pescador. 

Quanto à pergunta “o que você mudaria do Acordo de Pesca e por quê? ”, 

obteve-se diversas respostas e estas foram agrupadas em dois aspectos (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Sugestões dos pescadores consultados para as mudanças no Acordo de 
Pesca. Parintins- AM. 

 
Ambiental 

 

 
Ação de Política Pública 

Mudar categorias de lagos Melhorar a fiscalização 

Indicar novos lagos para o acordo Prever infraestrutura (flutuante e lancha) 

 

Estudos de capacidade de suporte da pecuária na 
região 

Trazer o Programa dos Agentes Ambientais 
Voluntários 

Rever as regras dos apetrechos de pesca 

Rever quantidade de pescado 

 

Verificou-se que a fiscalização é um fator-chave nas respostas dos 

pescadores. Observou-se, também, o conhecimento do pescador quanto às regras e 

às categorias dos lagos. A sugestão de mudanças de categorias de lagos mostra o 

seu conhecimento sobre a biologia local. Além disso, a pecuária também aparece 

como uma preocupação que deve ser tratada no âmbito do Acordo de Pesca, já que 

os participantes relacionaram a destruição da mata ciliar e o assoreamento dos 

lagos com a quantidade de gado na região. 
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4.3.2 Os Acordos de Pesca na visão das instituições locais em Parintins - AM 

 

Foram visitadas oito instituições que participaram do processo para a 

construção do Acordo de Pesca. Destas, 50% eram governamentais e 50% da 

sociedade civil, ocasião em que se entrevistou seus representantes (Quadro 6). 

No que se refere às instituições consultadas quanto à sua atividade junto ao 

processo de discussão do Acordo de Pesca em Parintins, estas afirmaram que 

dispuseram de tempo e pessoal na mobilização das comunidades, participaram da 

organização das reuniões, das assembleias e contribuíram com as regras e as 

escolhas dos lagos para o acordo, além de terem participado do monitoramento do 

referido instrumento e atuado na fiscalização por um período de tempo. 

A participação das instituições, sejam governamentais ou não, no processo de 

elaboração do Acordo de Pesca tem um papel importante: o de informar e minimizar 

as dúvidas dos pescadores e comunitários quanto ao que é plausível de estar como 

regra do acordo, a fim de não ferir as leis vigentes.   

Entre os representantes das instituições consultadas, 100% afirmam que o 

Acordo de Pesca é um instrumento de gestão dos recursos pesqueiros importante 

na redução de conflitos e recuperação dos estoques pesqueiro. Este instrumento 

depende de parceria entre os pescadores, comunitários e o poder público para a sua 

efetividade. 

  Segundo os representantes das instituições consultadas, a fiscalização deve 

ser constante para que o acordo atinja seus objetivos. Estas afirmam que “no início, 

o Acordo de Pesca deu certo, melhorando a renda do pescador, aumento à captura 

do pescado, reduzindo o tempo de pesca”. Com o término do ProVárzea, houve um 

abandono por parte do poder público, reduzindo as fiscalizações e, 

consequentemente, o retorno das invasões, causando novamente os conflitos. 

Para os representantes das instituições consultadas, quando questionados 

sobre “o que se mudaria no Acordo de Pesca e por quê? ”, um dos principais pontos 

citados foi o fortalecimento da fiscalização, a revisão das categorias dos lagos de 

acordo com sua função ambiental e a inserção do manejo do pirarucu (Arapaima 

gigas) e tambaqui (Colossoma macropomum) no referido instrumento.  
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De acordo com os consultados, há a necessidade da organização das 

comunidades e uma das maneiras citadas para fazê-lo foi “trabalhando a educação 

ambiental para fortalecê-los, visando garantir o sucesso do Acordo de Pesca”.  
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Quadro 8 – Respostas dos representantes das instituições consultadas em Parintins sobre o Acordo de Pescas. 

  
Sindicatos dos 
Pescadores e 

Pescadoras de 
Parintins 

 
Colônia de 

Pescadores de 
Parintins Z-19 

 

 
IBAMA 

 

 
Sindicato dos Produtores 

Rurais de Parintins 

Grupo de Proteção 
Ambiental do 
Macuricanã  

 
SEMA 

 
IPAAM 

 
SEDEMA 

 
 
 
 
 
 
 
Qual sua 
atividade 
junto ao 
Acordo de 
Pesca 

• Foi criado 
somente depois 
da 
implementação 
do Acordo de 
Pesca 

• Participou 
efetivament
e no 
processo de 
criação das 
regras; 

• Participou 
do 
monitorame
nto do 
Acordo de 
Pesca; 

• Apoiou nas 
fiscalizaçõe
s; 

• Realizou na 
divulgação 
de forma 
intensa da 
portaria do 
Acordo de 
Pesca; 

• Acompanhou o processo 
de discursão, 
levantamento 
socioeconômico, 
capacitação dos 
comunitários em 
georreferenciamento; 

• Georreferenciamento dos 
lagos; 

• Reuniões comunitárias, 
intercomunitárias e das 
audiências públicas. 

• Mobilização; 

• Reunião, comunitária, 
reuniões 
intercomunitárias; 

• Levantamento e o 
georreferenciamento dos 
lagos; 

• Participou das audiências 
públicas; 

• Divulgação do Acordo de 
Pesca. 

• Foi criado 

somente após a 

implementação do 

Acordo de Pesca 

• Acompanhou no 
processo de 
discussões;  

•   

• Assessorou no 
processo de 
discussão do 
Acordo de 
Pesca; 

• Acompanhou no 
georreferenciam
ento dos lagos; 

• Participar de 
fiscalizações 
conjuntas  

• Participou de todo 

o processo de 

discussão do 

Acordo de Pesca; 

• Participou das 

capacitações dos 

comunitários; 

• Participou de 

fiscalizações 

conjuntas 

• Apoio no processo 

de criação do 

GRUPACOM 

 
 
 
 
 
Como avalia 
o Acordo de 
Pesca 

• No início deu 
certo; 

• Aumentou o 
pescado; 

• Melhorou a 
renda do 
pescador; 

•  Com a 
ausência do 
poder público, o 
Acordo de 
Pesca foi 
fragilizado; 

•  Aumentou a 
invasões nos 
lagos;  

• Conflitos 
retornaram 

• No início 
funcionou; 

• Houve 
prosperidad
e do recurso 
nos lagos; 

• Com o fim 
do 
ProVárze, 
observou-se 
que o poder 
público 
deixando de 
apoiar as 
comunidade
s, o que foi 
fragilizando 
o Acordo de 

• No início houve uma 
recuperação do recurso 
pesqueiro; 

• Motivou os comunitários 
no cumprimento das 
regras do Acordo de 
Pesca; 

• Houve uma minoria que 
não cumpriu o Acordo de 
Pesca; 

• A falta de apoio do poder 
público fragilizou o 
Acordo de Pesca 

• No início deu certo;  

• Recuperação do recurso 
pesqueiro; 

• A falta de 
comprometimento das 
comunidades fragilizou o 
Acordo de Pesca; 

• A falta de fiscalização 
pelo poder público 
ocasionando as invasões 
dos lagos.  

• Alguns comunitários não 
cumpriram o Acordo de 
Pesca ocasionando 
conflitos locais.  

• Como política 
pública de 
segurança 
alimenta e 
gerador de 
emprego e 
renda; 

• No início deu 
certo, porém 
com a falta de 
fiscalização 
pelos órgãos 
competentes, o 
Acordo de 
Pesca ficou 
fragilizado, 
levando ao seu 
não 

• Deu certo no 
início; 

• Com a falta de 
apoio local o 
Acordo de 
Pesca vem 
sendo 
desrespeitado 

• Firmar parcerias 
com instituições 
locais para 
realizar o 
acompanhamen
to e o 
monitoramento 
dos Acordos de 
Pesca para a 
sua avaliação 

• Bastante positivo 

• Recuperou o 
recurso 
pesqueiro 

• Melhorou a 
renda dos 
pescadores 

• A maioria dos 
pescadores e 
comunitários 
cumpriam as 
regras 

• Mais com o 
tempo deixaram 
de cumprir as 
regras  

• Invasões de 
barcos de outros 
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principalmente 
com barcos do 
Pará 

Pesca; cumprimento. estados também 
ajudou para o 
descumprimento 
das regras o que 
gerou conflitos  

 
 
 
 
 
 
 
O que você 
mudaria no 
Acordo de 
Pesca 

• Rever as regras 
dos apetrechos; 

• Reduzir a 
quantidade de 
pescado a ser 
capturado,  

• Rever as reger 
das categorias 
de alguns lagos 
que não tem a 
mesma função 
ambiental; 

• Discutir a 
situação da 
pecuária na 
região  

• Rever o 
Acordo de 
Pesca 
dentro do 
desenvolvim
ento da 
pesca, da 
aquicultura 
e 
ecoturismo; 

• Realizar o 
manejo do 
pirarucu; 

•  Discutir a 
capacidade 
de suporte 
da criação 
de bovino e 
bubalino da 
região do 
Acordo de 
Pesca. 

• Criar um fundo para 
manter a educação 
ambiental e a fiscalização 
do acordo de pesca.; 

• Criar pontos de 
estratégico de 
fiscalização com 
flutuantes,  

• Rever as regras e as 
categorias dos lagos de 
acordo com a sua 
importância ambiental.   

 

• Trabalhar mais a 
educação 
ambiental; 

• Capacitar os 
comunitários 
sobre a legislação 
ambiental e 
pesqueira; 

• Revisar o 
Acordo de 
Pesca  

• Inserir o manejo 
do pirarucu no 
Acordo de 
Pesca; 

• Fortalecer as 
comunidades    

• Revisão das 
regras dos 
Acordos de 
Pesca 

• Identificar novos 
lagos para os 
Acordos de 
Pesca; 

• Inserir o manejo 
do pirarucu no 
Acordo de 
Pesca 

• Reativar os 
AVV. 

• Revisão dos Lagos 
e suas categorias; 

• Firmar parcerias 
com as instituições 
locais para o 
acompanhamento, 
monitoramento e 
avaliação do 
Acordo de Pesca; 

• Procurar envolver 
de forma mais 
efetiva o município 
de Nhamundá; 

• Criar um programa 
de capacitação dos 
pescadores e 
moradores para o 
seu fortalecimento 
local e formação 
de novas 
lideranças. 
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4.4 Categorização dos Acordos Pescas de Boa Vista do Ramos e Parintins no 
estado do Amazonas. 

 
O levantamento dos Acordos de Pesca nos municípios de Boa Vista do 

Ramos e Parintins, permitiu uma análise das regras dos Acordos de Pesca e sua 

categorização em função de suas prioridades (Quadro 9). 

De acordo com as regras dos Acordos de Pesca mostram que a maioria 

destes acordos tem sido estabelecidos com o objetivo de salvaguardar os estoques 

pesqueiro para as necessidades de subsistência, através da restrição da pesca 

comercial. Muitos acordos também estabelecem limites de captura por dia ou limites 

de capacidade dos barcos que têm acesso aos lagos. 

 

Quadro 9 – Categorização das regras dos Acordos de Pesca de Boa Vista do Ramos e Parintins/AM 

*BVR – Boa vista do Ramos  
*PIN – Parintins 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS 
PORTARIA Nº 

10/2003 
IBAMA (BVR)* 

PORTARIA Nº 
11/2003 IBAMA 

(BVR) 

IN Nº 02/2014 
SEMA (BVR) 

IN Nº 113/2006 
IBAMA (PIN)* 

Ambiental     

Identifica os ambientes onde 
ocorre o Acordo de Pesca 

X X X X 

Controle     

Limita o número de malhadeira  X X - - 

Limita o tamanho da malhadeira 
e da malha 

X X X - 

Limita distância de uma 
malhadeira e outra 

X X - - 

Limita quantidade de pescado a 
ser capturado 

X X X X 

Proíbe capturara de espécies - - X - 

Prevê avaliação do acordo  - - X - 

Limita embarcação  - - - X 

Prever fiscalização  X X X X 

Categoriza os lagos  - - X X 

Econômico     

Prever o manejo do pirarucu - - X - 
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5 DISCUSSÃO 

 

Observa-se que, para os pescadores, o Acordo de Pesca é um instrumento 

importante para a gestão pesqueira e tem papel relevante na recuperação do 

estoque pesqueiro, melhorando assim a qualidade de vida para os pescadores e 

moradores onde os acordos prevalecem. 

Castro e Mcgrath (2001) afirmam que, além das regras adotadas no manejo, 

devem ser consideradas as características dos grupos de usuários e dos ambientes 

de pesca. Almeida et al. (2006), em estudos de avaliação dos Acordos de Pesca na 

região do Baixo Amazonas, verificaram que a produtividade aumentou nos regimes 

de manejo comunitário de pesca, proporcionando benefícios às comunidades. 

Porém, os resultados sugerem, segundo os autores, que esses benefícios são 

conseguidos pela exclusão de pescadores comerciais itinerantes, ou seja, mitigação 

de conflitos. 

Para Cerdeira (2009), as restrições contidas no Acordo de Pesca da região do 

rio Urubu/Boa Vista do Ramos (Portaria IBAMA Nº 11/2003) são causadas pelas 

invasões de barcos geleiros nos âmbitos de pesca das comunidades. Esta forma de 

exclusão também foi verificada por ALMEIDA et al. (2006). Neste estudo, segundo 

os consultados a maioria dos pescadores e comunitários cumpriam o Acordo de 

Pesca, contudo também há comunitários que não cumprem o Acordo de Pesca, 

onde foi relatado que muitos destes ainda possibilita a entrada barcos de pesca de 

outros municípios e que não cumprem o Acordado. 

Segundo Almeida et al. (2011), em estudo realizado na região do Baixo 

Amazonas com Acordos de Pescas, a respeito do percentual de membros da 

comunidade que cumprem os regulamentos estabelecidos pelos acordos, 70% 

afirmaram que mais de 50% das famílias estão em conformidade com as regras. 

De acordo com os representantes das instituições consultadas, no processo 

de discussão dos Acordos de Pesca, se faz necessário a participação de todos os 

envolvidos no setor pesqueiro, respeitando cada seguimento seja ele pescador 

artesanal, comercial, esportivos, empresários do setor de frigoríficos, poder público 

em geral e assim como suas representações de classe, com o objetivo de que cada 

grupo social tenha a oportunidade de entender o processo, e participar ativamente 

com suas sugestões. Destaca-se que o processo de discussão dos Acordos de 
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Pesca é também um momento de negociação para fim de que o Acordo comporte a 

realidade local.      

Segundo Cerdeira (2009), em seu estudo sobre o Acordo de Pesca da Região 

do Rio Urubu, em Boa Vista de Ramos, as partes envolvidas nas discussões e 

elaboração das regras estão claramente definidas: as comunidades locais e a 

Colônia de Pescadores Z-15 de Boa Vista do Ramos; as comunidades 

representando o interesse dos moradores da região e a Colônia Z-15, representando 

os pescadores comerciais do município. 

Segundo Almeida et al. (2011), em estudos realizado no Baixo Amazonas, as 

famílias das comunidades recebem instruções sobre o Acordo local estabelecido no. 

Segundo os autores, em seu estudo, 85% responderam sabiam quais eram as 

principais regras estabelecidas pelo instrumento. Uma quantidade menor de 

consultados (36%) soube responder detalhes dos acordos, como o ano em que ele 

foi aprovado oficialmente. O que respalda a importância deste instrumento na vida 

das famílias que dependem dos recursos pesqueiros. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os Acordos de Pesca avaliados tiveram o apoio de projetos institucionais 

como o IARA e o ProVárzea/Ibama, o que pode ter sido um facilitador para a 

implementação destes. Isto se deveu muito provavelmente a disponibilidade de 

recursos financeiros e a manutenção de equipes em campo, o que proporcionou 

uma participação mais efetiva dos comunitários.  

O encerramento dos projetos, e sem que estes tenham se consolidado no 

âmbito das comunidades partícipes no que se refere a organização, fomentos ou 

parcerias com outras organizações, pode ter ocasionado um declínio nas atividades, 

sobretudo na fiscalização, fazendo com que as comunidades se sentissem 

abandonadas. A participação no processo de discussão dos Acordos de Pesca por 

todos os envolvidos no setor pesqueiro é importante para o seu sucesso, uma vez 

ele participando na elaboração das regras, categorização dos lagos, etc., faz com 

que ele se sinta valorizado e comprometido com o acordado.  

Os Acordos de Pesca das duas regiões no estado do Amazonas em questão 

são conhecidos pelos comunitários, pescadores e instituições que dele participam, 

sendo, portanto, um instrumento para gestão dos recursos pesqueiros. Contudo, 
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este instrumento carece de parcerias entre as instâncias do Poder Público e 

Sociedade Civil Organizada, para o seu funcionamento. 

É importante apontar que os Acordos de Pesca dos municípios de Boa Vista 

do Ramos e de Parintins, apesar de estarem vigentes, não estão sendo cumpridos 

na sua plenitude. 

Nas comunidades ribeirinhas onde há Acordos de Pesca este é percebido 

como um instrumento de gestão participativa. Os Acordos de Pesca influenciam, 

diretamente o modo de vida e as práticas das atividades pesqueiras, sobretudo por 

contribuir com a redução dos conflitos, propiciar a melhoria da qualidade de vidas 

dos pescadores a partir do aumento de sua renda e permite a recuperação dos 

estoques pesqueiros conservando a biodiversidade local. 

Podemos afirmar que as comunidades possuem capacidade de conduzirem 

sozinhas o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação dos Acordos de 

Pesca, no entanto, faz-se necessário que as políticas públicas voltadas ao 

cumprimento dos Acordos de Pesca sejam aplicadas. Além disso, há demanda 

comunitária de capacitação para tal demanda.  O papel das instituições 

governamentais e não governamentais, deve estar pautada no envolvimento e 

comprometimento dos objetivos dos Acordos de Pesca. Além disso, devem se 

comprometer com o empoderamento das comunidades e instituições de classe, 

assim como de ampliar para a sociedade local a divulgação da importância desses 

espaços para as populações ribeirinhas. 

As comunidades devem tomar parte dos Acordos de Pesca, como faziam 

anteriormente onde os "Acordos Comunitários de Pesca" não dependiam 

exclusivamente do poder público. 

Há que se considerar as demandas das organizações de classes dos 

pescadores de Parintins, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, portanto 

este estudo pode contribuir para esta reaproximação e buscar soluções adequadas. 

Evidencia-se que os resultados aqui obtidos serão repassados as 

comunidades onde há os Acordos de Pesca e instituições visitadas, sob forma de 

pôster e impressa. 

 

7 RECOMENDAÇÕES 
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Com base nos resultados obtidos, recomenda-se que a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente inclua em seus programas a revisão dos Acordos de Pesca 

estudados e que os mesmos possam estar voltados para o manejo de pirarucu ou 

outras espécies comerciais. A proposta é de que, com a revisão dos Acordos de 

Pesca a seja também debatido o empoderamento das comunidades para que as 

mesmas possam em um futuro próximo serem autônomas para gerir seus Acordos 

de Pesca, assim como realizar o monitoramento e avaliação destes. 

Que as instituições parceiras juntamente com o Estado realizem capacitações 

que permitam aos pescadores e comunitários das regiões com Acordo de Pesca 

fazerem seu monitoramento e comercialização dos produtos manejados. 

 Recomenda-se ainda uma revisão na proposta de Agentes Ambientais 

Voluntários – AAV para que estes possam contribuir no monitoramento e avaliação 

dos Acordos de Pesca.  

Cabe destacar que o Plano de Gestão da APA Macuricanã não está 

finalizado. Sugere-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente finalize-o, visto 

que esta unidade de conservação de uso sustentável poderá contribuir para o 

cumprimento dos Acordos de Pesca ali existente.  
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ANEXO 1 

Roteiro da Entrevista 

Município: ______________________________________________Estado: ______ 

Entrevistado:___________________________________________Idade_________ 

Instituição:___________________________________________________________ 

 

1 – Escolaridade:_____________________________________________________ 

2 – Tempo que pesca: ________________ 

3 – Região que Pesca_________________________________________________ 

4 –Principais espécies que pesca?________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5 – O que você acha do Acordo de Pesca?_________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6 – Quais os principais problemas enfrentados pelo Acordo de Pesca? ___________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7 – Você acha melhor com o Acordo de Pesca ou sem o Acordo de Pesca? Por 

que?_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 8- O que você mudaria do Acordo de Pesca? Por que?_______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


