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Sinopse: Estudou-se os efeitos da pesca comercial e esportiva sobre os “troféus” do 

tucunaré-açu Cichla temensis em um trecho do médio Rio Negro, Amazonas, Brasil. 

Os efeitos das duas atividades pesqueiras foram avaliados entre três escalas de 

intensidade de pesca (baixa, moderada e alta) através de análise das medidas de 

tendência central, assimetria e curtose, Modelos Lineares Generalizados e modelagem.  
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RESUMO 

No médio rio Negro, a pesca comercial e a esportiva têm como alvo comum o tucunaré. No 

entanto,  a explotação sobre o estoque dessa espécie ocorre de forma desordenada e são escassas 

as informações sobre como essas atividades ocorrem na região. Principalmente, sobre a pesca 

esportiva que é uma das atividades pesqueiras menos estudadas.  Assim, este estudo inédito avalia 

o estoque de Cichla temensis em um trecho do médio Rio Negro, onde as atividades de pesca 

comercial e esportiva ocorrem com maior intensidade. A coleta de dados foi realizada por meio 

de aplicação de questionários semiestruturados, ao pescadores comerciais e esportivos, também 

foi aferido o peso e comprimento total dos índividuos capturados pela pesca esportiva. Para a 

caracterização da pesca esportiva registrou-se o tempo médio de duração da temporada, que foi 

de seis meses, quando empresas as de turismo e de pesca  atuam em cinco modalidades distintas. 

A modalidade de barco-hotel mostrou ser a mais aderida pelos operadores, assim como a mais 

antiga. Para a locomoção nas pescarias, as canoas semichata equipadas com motor de potência 

30HP são mais utilizadas. Foram identificados 22 rios utilizados pela pesca esportiva, para 

captura preferencial da espécie Cichla temensis. A análise da população mostrou que o tamanho 

total médio dos tucunarés tende a diminuir com o aumento da intensidade de pesca. No Modelo 

Linear Generalizado realizado para pesca comercial, foi possível notar que todas as variáveis 

preditoras mostram exercer influência negativa sobre o comprimento total médio, peso médio e 

rendimento das pescarias, enquanto no MLG da pesca esportiva apenas o número de pescador 

mostrou exercer tal influência. O modelo de simulação previu que quando a mortalidade por 

pesca for igual a mortalidade natural, pode ocorrer uma redução de 19,75 - 88,47% no número 

de troféus que entram na população. Até baixas explotações causariam o declínio de troféus. 

Os resultados aqui apresentados podem ser utilizados para a gestão mista entre as atividades de 

pesca comercial e esportiva no médio Rio Negro, uma vez que são conhecidos aspectos que 

fornecem informações sobre abrangência de atuação, espécie alvo e status do estoque. 
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ABSTRACT 

In the middle of the Negro River, commercial fishing and sporting activities have peacock bass 

as a common target. However, exploitation of the stock of this species occurs in a disorderly 

manner and information on how these activities occur in the region is scarce. Especially about 

sport fishing, which is one of the least studied fishing activities. Thus, this unprecedented study 

evaluates the stock of Cichla temensis in a stretch of the middle Rio Negro, where commercial 

and sport fishing activities occur with greater intensity. Data collection was carried out by 

applying semi-structured questionnaires to commercial and sport fishermen. The weight and 

total length of individuals caught by sport fishing were also measured. For the characterization 

of sport fishing, the average time of the season was recorded, which was six months, when 

tourism and fishing companies operate in five different modalities. The hotel-boat mode proved 

to be the most used by operators, as well as the oldest. For locomotion in fisheries, semi 

flattened canoes equipped with a 30HP engine are more used. 22 rivers were used for sport 

fishing, for preferential capture of the species Cichla temensis. The population analysis showed 

that the average total size of the speckled peacock bass tends to decrease with increasing fishing 

intensity. In the Generalized Linear Model performed for commercial fishing, it was possible 

to notice that all the predictive variables show a negative influence on the average total length, 

average weight and income of the fisheries, while in the GLM of sport fishing only the number 

of fishermen showed to exert such influence. The simulation model predicted that when fishing 

mortality is equal to natural mortality, there may be a reduction of 19.75 - 88.47% in the number 

of trophies entering the population. Even low exploitations would cause trophies to decline. 

The results presented here can be used for mixed management between commercial and sport 

fishing activities in the middle Negro River, since aspects that provide information on the scope 

of action, target species and stock status are known.
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INTRODUÇÃO GERAL 

A pesca comercial e a esportiva coexistem em muitas partes do mundo. No Brasil, 

especificamente na bacia Amazônica, são relatados conflitos entre essas duas modalidades 

pesqueiras, principalmente na região médio Rio Negro (Barra et al. 2010). 

Na bacia do Rio Negro, a pesca esportiva acontece há pouco mais de 15 anos (Holley et 

al. 2008), mais precisamente na região do médio Rio Negro, entre os municípios de Santa Isabel 

do Rio Negro e Barcelos (Freitas e Rivas 2006) e mais recentemente no alto Rio Negro, próximo 

ao município de São Gabriel da Cachoeira (Barra 2016). Essa abrangência da atividade rio 

acima pode indicar a procura de locais cada vez mais preservados para a captura dos grandes 

exemplares de tucunaré (tamanhos superiores 60 cm), chamados pelos aficionados pela pescaria 

de “troféus”. Na região do médio Rio Negro, a intensidade de pescaria é maior (Barra 2016), 

que decorre da exploração dos estoques de tucunaré tanto pela pesca esportiva como pela 

comercial, que se intensificam durante o período de vazante. 

Os pescadores comerciais exploram os estoques dessa espécie para abastecimento dos 

centros urbanos regionais, incluindo Manaus (Batista e Petrere Júnior  2003; Silva 2007; Silva 

e Begossi 2013; Inomata e Freitas 2015). Apesar da baixa intensidade de pesca comercial 

realizada pelos pescadores residentes em Barcelos e das restrinções impostas pelo Decreto 

Estadual 31.151 de 20111, há barcos de pesca comercial que saem de Manaus e de Novo Airão, 

e se deslocam até a região de Barcelos em busca de capturar os grandes tucunarés, “troféus”, 

atuando de forma ilegal (Bara et al. 2010; Silva 2011; Silva e Begossi 2013). 

Os objetivos e destinos dos exemplares de tucunarés capturados por pescadores 

esportivos e comerciais se distinguem. Como citado por Freitas e Rivas (2006), para os 

pescadores esportivos o tucunaré de dez quilos e medindo por volta de 70cm é um “troféu” 

(exemplares de grande porte), sendo apreciado, fotografado e devolvido ao rio (prática do 

pesque e solte). Em contrapartida, os pescadores comerciais estimam o valor de mercado do 

exemplar com base no valor por quilo de pescado. 

A explotação desse estoque ocorre de forma desordenada e as iniciativas de manejo da 

atividade não estão, em geral, embasadas em informações científicas (Rivas et al. 2013). Há 

discussões que consideram  o interesse concomitante de pescadores esportivos e comerciais pelos 

estoques de tucunaré (Cichla spp.), e propõem no debate se a melhor opção de manejo é por 

um tamanho mínimo de captura, como tradicionalmente vem sendo realizado, ou pelo 

 
1 Legislação Estadual que rege a pesca na Bacia do Rio Negro (no qual fica proibida a pesca do tucunaré (Cichla 
spp.) e aruanã (Osteoglossum spp.) na região para comercialização em Manaus, com o principal objetivo de 
preservação dessas espécies) 
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estabelecimento de um tamanho máximo de captura, protegendo os indivíduos de maior porte, 

alvos da pesca esportiva na modalidade pesque-e-solte (Mullon et al. 2012). 

Na região do médio rio Negro, os Cichlas são um dos recursos pesqueiros mais 

importantes, sendo a terceira espécie mais desembarcada em Barcelos (Inomata e Freitas 2015) 

e o principal alvo das pescarias esportivas (Freitas e Rivas 2006; Holley et al. 2008; Campos et 

al. 2015). Contudo, a sobre-explotação e a captura ilegal pela pesca comercial, atualmente, 

ameaçam a sustentabilidade desse recurso (Holley et al. 2008), sendo necessário entender-se o 

cenário em que se encontram os estoques de tucunaré (Cichla spp.) na região do médio rio 

Negro. 

Apesar da grande visibilidade que ambas atividades possuem, são escassos trabalhos 

que avaliem ambas atividades conjuntamente. Dentre as duas modalidades, a pesca esportiva é 

a menos estudada. São quase inexistentes dados que caracterizem essa modalidade, abordando 

as operações de pesca esportiva, quais rios exploram, o tempo de duração da temporada, dentre 

outras informações como o status do estoque de tucunaré onde ambas atividades ocorrem. 

Dessa forma, o presente estudo está dividido em dois capítulos. No primeiro foi 

realizada a caracterização da pesca esportiva que ocorre na região do médio rio Negro e, no 

segundo, foi feita uma análise sobre os estoques de tucunaré da região e uma avaliação dos 

efeitos da pesca comercial e esportiva sobre a abundância dos troféus. 
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OBJETIVOS 

Geral: 

Analisar o efeito da pesca sobre a abundância dos indivíduos de maior porte, designados 

“troféus”, de tucunaré-açu (Cichla temensis) no trecho do médio rio Negro, Barcelos, 

Amazonas. 

 

Específicos: 

➢ Verificar quais das espécies do gênero Cichla spp são os principais alvos da 

pesca comercial e esportiva; 

➢ Verificar os locais, o tempo e a intensidade de explotação pela pesca esportiva; 

➢ Estimar a distribuição de comprimento do tucunaré-açu (Cichla temensis) nos 

rios com diferentes taxas de intensidade de pesca (baixa, moderada e alta); 

➢ Avaliar o efeito da mortalidade por pesca sobre a abundância de troféus de 

tucunaré-açu (Cichla temensis) em diferentes taxas de mortalidade natural estimadas. 
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Capítulo I 

 

Lubich, C.C.F; Freitas, C.E.C & Siqueira-

Souza, F.K. Pesca esportiva: caracterização das 

operações no médio Rio Negro, Amazonas, 

Brasil. Formatação de acordo com a revista 

Acta Amazonica. 
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Pesca esportiva: caracterização das operações no médio Rio Negro, Amazonas, Brasil 1 

Chiara Cardoso Furtado LUBICH1*, Carlos Edwar de Carvalho FREITAS2, Flávia Kelly 2 

SIQUEIRA-SOUZA2 3 

1Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, Manaus, Brasil  4 

2Departmento de Ciências Pesqueiras, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil 5 

*Autor Correspondente: lubichchiara@gmail.com 6 

Resumo  7 

A pesca esportiva vem crescendo e ganhando cada vez mais adeptos, mas dentre as atividades 8 

pesqueiras é menos estudada, resultando em falta de informações, principalmente que 9 

caracterizem as operações nos locais onde incidem. Dessa forma o presente estudo tem como 10 

objetivo caracterizar a pesca esportiva praticada na região do médio rio Negro. O estudo teve 11 

como abrangência os afluentes do rio Negro, onde a coleta dos dados foi realizada com 12 

aplicação de questionários semiestruturados aos operadores de pesca esportiva e pescadores 13 

esportivos e os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Foram realizados 42 14 

questionários, dos quais a maioria corresponde à operadores do sexo masculino (97,62%), com 15 

idades variando de 24 a 57 anos (44,09 ± 10,14 anos). O tempo médio de duração da temporada 16 

foi de seis meses, durante os quais as empresas atuam em cinco modalidades distintas de 17 

turismo de pesca. A modalidade de barco-hotel é a mais aderida pelos operadores, assim como 18 

a mais antiga.  Para a locomoção nas pescarias as canoas semichata equipadas com motor de 19 

potência 30HP são mais utilizadas. As operações de pesca são realizadas com um mínimo de 20 

quatro e um máximo de 44 pescadores esportivos, dependendo da modalidade da operação, que 21 

pescam em sua maioria durante sete dias. Foram identificados 22 rios utilizados pela pesca 22 

esportiva, para captura preferencial da espécie Cichla temensis. Os resultados aqui apresentados 23 

podem ser utilizados para a gestão dessa atividade no médio Rio Negro, uma vez que são 24 

mapeados os locais que essa atividade ocorre e espécie alvo. 25 
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Palavras-Chave: Cichla temensis, Pesca amadora, Recursos pesqueiros, tucunaré, Turismo 26 

de pesca 27 

Sport fishing: characterization of operations in the middle Rio Negro, Amazonas, Brazil 28 

Abstract 29 

Sport fishing has been growing and gaining more and more followers, but among the fishing 30 

activities it is less studied, resulting in a lack of information, mainly that characterizes the 31 

operations in the places where they occur. Thus, the present study aims to characterize sport 32 

fishing practiced in the region of the middle Negro River. The study covered the tributaries of 33 

the Negro River, where data collection was carried out using semi-structured questionnaires to 34 

sport fishing operators and sport fishermen and the data were analyzed using descriptive 35 

statistics. 42 questionnaires were carried out, most of which correspond to male operators 36 

(97.62%), with ages varying from 24 to 57 years (44.09 ± 10.14 years). The average duration 37 

of the season was six months, during which the companies operate in five different types of 38 

fishing tourism. The hotel-boat modality is the most used by operators, as well as the oldest. 39 

For locomotion in fisheries, semichata canoes equipped with a 30HP engine are more used. 40 

Fishing operations are carried out with a minimum of four and a maximum of 44 sport 41 

fishermen, depending on the type of operation, which fish for the most part for seven days. 22 42 

rivers were used for sport fishing, for preferential capture of the species Cichla temensis. The 43 

results presented here can be used for the management of this activity in the middle Negro 44 

River, since the locations where this activity occurs and the target species are mapped. 45 

Keywords: Cichla temensis, Amateur fishing, Fishing resources, peacock bass, Fishing 46 

tourism 47 

INTRODUÇÃO 48 
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A pesca é a atividade que representa a maior fonte de geração de empregos e renda na região 49 

Amazônica, variando com os mais diversificados cenários espaciais e sazonais que a região 50 

proporciona (McGrath et al. 2004).  51 

Na bacia Amazônica, coexistem seis modalidades de pesca, sendo que quatro ocorrem na bacia 52 

do rio Negro: subsistência, comercial, ornamental e esportiva (Freitas e Rivas 2006; Sobreiro e 53 

Freitas 2008; Inomata e Freitas 2015). Dentre todas as modalidades, a pesca esportiva é a única 54 

realizada com finalidade de turismo e/ou desporto por meio da realização do pesque e solte 55 

(Amazonas 2011; 2018), prática que consiste nas etapas de capturar, fotografar e devolver o 56 

peixe novamente ao ambiente. 57 

A pesca esportiva é uma atividade que vem crescendo e ganhando cada vez mais adeptos, tendo 58 

por volta de 220 milhões de praticantes, que chegam a gastar 190 bilhões de dólares por ano, 59 

sendo 7% destes destinados apenas a compra de equipamentos em países desenvolvidos e 10% 60 

em países em desenvolvimento. Esses equipamentos são utilizados para capturar uma enorme 61 

quantidade e diversidades de peixes em ambientes aquáticos continentais e marinhos (Cooke e 62 

Cowx 2004; The World Bank, 2012; Arlinghaus et al. 2015). 63 

Em alguns países, essa atividade apresenta maior importância econômica comparada a pesca 64 

comercial, contribuindo com cerca de 70 bilhões de dólares para o PIB global (The World Bank 65 

2012). No Brasil, essa atividade movimenta aproximadamente R$ 1 bilhão com crescimento 66 

constante (SEBRAE 2014).  67 

No Amazonas, na bacia do Rio Negro, mais precisamente no médio rio Negro, a região que 68 

abrange os municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro é o principal destino dos 69 

pescadores esportivos (Freitas e Rivas 2006). De acordo com Barroco e Freitas (2014), os 70 

aficionados pela pesca esportiva exploram principalmente os rios Aracá, Demeni, Cuiuni, 71 

Caurés, Jurubaxi, Padauari e Unini por apresentarem exemplares de tucunarés-açu (Cichla 72 
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temensis, HUMBOLDT 1821) que atingem tamanhos superiores a 62 cm e são os denominados 73 

“troféus” (Holley et al. 2008). 74 

Em 2011, a busca pelos “troféus” movimentou aproximadamente 7.290 pescadores que 75 

pescaram no Rio Negro (Brasil 2012).  Dessa forma, considerando-se o preço médio de cerca 76 

de R$ 6 mil, sabendo-se que os pacotes variam de R$ 3,5 mil a R$ 10 mil (Brasil 2014) para 77 

uma semana de pesca na região, isso representa uma receita anual de R$ 43,7 milhões, apenas 78 

nessa região. 79 

Apesar de movimentar uma ampla cadeia produtiva, devido ao consumo de bens e serviços 80 

necessários para realização da atividade, que resultam em uma grande contribuição econômica 81 

(Brasil 2012), não existem trabalhos que abordem de maneira completa a influência 82 

socioeconômica dessa atividade, assim como não existem dados para confirmar os indícios de 83 

que essa atividade possa somar ao declínio dos estoques pesqueiros (Cooke e Cowx 2004:2006). 84 

No geral, não há informações disponíveis sobre quantidade de empresas que operam nas regiões 85 

em que ocorre a pesca esportiva; tempo de duração da temporada de pesca esportiva; quantidade 86 

de clientes que visitam a localidade por ano; lista de espécies alvo; avaliação dos estoques 87 

explotados; mapeamento das áreas que ocorrem a atividade, e entre outras informações. 88 

Por tanto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a pesca esportiva praticada na 89 

região do médio rio Negro, com informações sobre as operações de turismo de pesca que 90 

ocorrem nesta região que abrange os municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, afim 91 

de contribuir com informações sobre essa atividade que é atualmente a principal fonte de renda 92 

para ambos os municípios. 93 

MATERIAL E MÉTODOS 94 

A pesca esportiva ocorre no canal principal do rio Negro e em seus afluentes, por isso a região 95 

do estudo foi no trecho central do médio rio Negro (Figura 1).  96 
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Os praticantes da pesca esportiva se destinam para esta região, por ser o ponto de origem da 97 

captura de grandes exemplares de tucunaré (Cichla sp.), reconhecido como troféus.  98 

A cidade de Barcelos vêm sendo considerada a capital internacional da pesca esportiva, pois 99 

nessa região foram capturados os atuais recordes mundiais em peso e comprimento de tucunaré-100 

açu (Cichla temensis), em 2010 e 2015, e de tucunaré borboleta (Cichla orinocensis) em 2010 101 

e 2019, todos homologados pela The International Game Fish Association (IFGA – 102 

www.igfa.org), uma organização sem fins lucrativos que reconhece as pescarias e os recordes 103 

de capturas por espécies de peixes e tamanho, assim como por categoria de equipamento 104 

utilizado na pesca.  105 

Os dados foram coletados no município de Barcelos, onde está concentrada a maioria das 106 

empresas operadoras de pesca esportiva, utilizando o método de “Bola de neve” ou Snowball 107 

sampling (Biernacki e Waldorf 1981) para aplicação dos questionários semiestruturados aos 108 

pescadores esportivos (período de 07 a 12 de novembro de 2018) e aos operadores de pesca 109 

esportiva (período de 26 de julho a 3 de agosto de 2019) (Apêndice A). O projeto foi submetido 110 

e aprovado junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP – Processo CAAE N°:  111 

99609318.7.0000.0006), no qual foi solicitado a aplicação para 200 questionários, 100 para os 112 

operadores e 100 para os pescadores esportivos. 113 

Para os operadores de pesca esportiva as perguntas dos questionários foram voltadas aos dados 114 

do entrevistado e às características da atividade, como por exemplo: sexo, idade, ano de início 115 

da operação, meses de atuação durante a temporada, tipo/modalidade de operação, tipos de 116 

canoas utilizadas, potência dos motores, quantidade máxima de pescadores esportivos 117 

atendidos por viagem de pesca e locais/rios onde são realizadas as pescarias.  118 

Afim de saber se os pescadores esportivos/clientes apresentavam alguma preferência na captura 119 

das espécies de tucunarés que ocorrem na região, foram aplicados 100 questionários, sendo 120 

solicitado aos entrevistados que escalassem as espécies em ordem de preferência, sendo  um 121 
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(01) a de maior preferência e quatro (04) de menor (as espécies listadas foram Cichla temensis, 122 

C. orinocensis, C. monoculus e C. nigromaculata), assim como as duas principais caraterísticas 123 

que fazem com que a espécie mais citada seja a de maior interesse.  124 

Afim de realizar as análises por tipos de modalidades de operações, as informações para 125 

“pousada de selva” e “pousada” foram agrupadas, tornando assim apenas uma, chamada aqui 126 

de “pousadas”. 127 

Todas as informações obtidas no estudo foram armazenadas, planilhadas e analisadas por meio 128 

de estatística descritiva, para o cálculo de frequência numérica, medidas de tendência central 129 

(média, moda e mediana) e dispersão dos dados (variância e desvio padrão) (Zar1999). 130 

Para realização do mapa com os locais de pescarias citados nos questionários, foi utilizada 131 

metodologia empregada por Lopes e Freitas (2019), com armazenamento das coordenadas 132 

geográficas de cada local no software Google Earth Pro (versão 7.3). Posteriormente, os pontos 133 

foram salvos na extensão KML para uso no software Q-GIS (versão 3.4.13), onde esses 134 

arquivos foram convertidos e salvos em formato shapefile, e a frequência de vezes que o local 135 

foi citado no questionário foi adicionada usando o arquivo na extensão dbf. Foi utilizado a 136 

técnica de densidade de kernel (que calcula a intensidade pontual do evento, ou seja, a 137 

identificação de hot spots para a ocorrência destes eventos dentro de uma área), para avaliar a 138 

quantidade de vezes que cada rio foi citado. Foi definido uma área com um raio de 5km para 139 

evitar o excesso de posicionamento, e para auxiliar na construção dos mapas foi utilizado o 140 

banco de dados Esri National Geography, disponível no plugin Quick Map Service do Q-GIS. 141 

RESULTADOS 142 

Do total previsto de 200 questionários, foram aplicados efetivamente 42 questionários aos 143 

operadores responsáveis pelas empresas que realizam a atividade de pesca esportiva na região 144 

e 100 aos pescadores esportivos. 145 
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Ocorrendo desde 1993 no médio rio Negro, a pesca esportiva já contabiliza quase três décadas 146 

de atividade na região. As empresas mais antigas em atividade na região, datam início de 147 

operação desde 2000. Porém existem empresas com ingresso recente, o que estabelece uma 148 

variação de tempo de atuação das empresas entre dois meses e 19 anos (5,73± 4,38 anos). 149 

A quase totalidade dos proprietários é do sexo masculino (N=41), e apenas uma pessoa do sexo 150 

feminino. Porém, como informado pela proprietária, o nome da empresa está em seu nome, mas 151 

a responsabilidade na administração é do seu cônjuge. Em relação às classes etária, os 152 

empresários apresentaram idade entre 24 e 57 anos (44,09 ± 10,14 anos). 153 

As operações de pesca duram, em média, seis meses. A maioria com início no mês de setembro 154 

e término em fevereiro (33,33%), bem como operações que iniciam em outubro e finalizam em 155 

março (11,91%). Entretanto, existem empresas com operações curtas, de novembro a fevereiro 156 

(4,76%), e outras com longa duração, de julho a março (2,38%), da mesma maneira que 157 

operações como tempos intermediários, variando de cinco a oito meses de duração (47,62%). 158 

Quando questionados sobre o tipo de empreendimento, foi possível notar que as operações 159 

podem ser diferenciadas em cinco modos de atuação: 160 

- Acampamento: Quando os clientes planejam toda a viagem desde o deslocamento da sua 161 

cidade até o destino final, onde acontecerá a pescaria. Assim como a contratação do guia de 162 

pesca. Nesta modalidade os clientes podem pernoitar acampados em ilhas, dormindo em 163 

barracas ou em redes, sob lonas e/ou ao ar livre. Porém podem optar por retornarem no fim do 164 

dia ao município mais próximo para se instalarem em hotéis para um maior conforto, retornando 165 

no dia seguinte para a pescaria.  166 

As quatro demais operações possuem em comum a contratação de serviço das empresas 167 

responsáveis pelas vendas de pacotes de pescaria, que são responsáveis por fazer toda 168 

organização do itinerário. Serviços all inclusive, como coquetel de boas-vindas, café da manhã, 169 

almoço, aperitivos e bebidas, ambientes climatizados, combustível para as canoas motorizadas, 170 
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guias de pesca e demais mordomias, como serviço de lavanderia e copa. O cliente tem como 171 

responsabilidade apenas a indicação da data de sua preferência, assim como informar a 172 

quantidade de pessoas e quando já conhece a região, informa o rio de sua preferência para 173 

pescar. A mobilidade até a região, no município de Barcelos ou Santa Isabel do Rio Negro, 174 

também é de responsabilidade dos clientes, assim como o retorno para a cidade/país onde 175 

residem. 176 

- Barco-Hotel: Os clientes embarcam em barcos de médio a grande porte, normalmente feitos 177 

de madeira, fibrados e pintados, mas podendo também ser em alumínio. Após acomodados, este 178 

barco pode se destinar até o rio onde ocorrerá as pescarias, ou ficar ancorado em locais 179 

estratégicos para a visita de um ou mais rios próximos pelos pescadores. A pescaria conta com 180 

auxílio de canoas de alumínio e acompanhamento do guia de pesca. Ao final da pescaria diária, 181 

os clientes retornam ao barco-hotel, onde permanecerão embarcados até o fim da contratação 182 

do pacote, com duração média de sete dias, ou seja, uma semana de pescaria.  183 

- Hotel flutuante: A realização do translado dos clientes é feita por hidroavião de Manaus ao 184 

rio onde o hotel flutuante está fixado. A estrutura hoteleira é de alumínio ficando fixa em uma 185 

parte do rio onde a pescaria é realizada na maior parte, podendo haver possibilidade de 186 

mobilidade para outros rios próximos, com auxílio de canoas de alumínio e acompanhamento 187 

do guia de pesca.  188 

- Pousada: Nesta modalidade são existentes dois tipos de empresas, as sediadas em meio a 189 

floresta e outras no município de Barcelos. A primeira empresa realiza o translado dos clientes 190 

até as dependências do hotel, normalmente feito em barco, tipo lancha. A estrutura hoteleira é 191 

rustica, sendo normalmente de madeira, mas apresentando conforto e contato direto com a 192 

natureza. A segunda empresa fica localizada no município de Barcelos, não sendo necessário 193 

fazer o translado dos clientes por via fluvial. Sua construção é de alvenaria, oferecendo conforto 194 

e possibilidade de desfrute indireto com a natureza, uma vez que se situa no município.  Além 195 
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da pesca esportiva os clientes podem desfrutar de mordomias como salas de massagens, internet 196 

wi-fi via satélite, área de jogos, entre outras opções de lazer.  197 

- Hotel de selva (Lodges): A empresa realiza o translado dos clientes até as dependências do 198 

hotel, normalmente por barco do tipo expresso. A estrutura hoteleira é em alvenaria, refinada e 199 

com maior conforto, havendo possibilidades de desfrute com a natureza, uma vez que estão 200 

localizados em meio a floresta. Além da pesca esportiva, os clientes podem desfrutar de outras 201 

opções de lazer como salões de recreação e jogos, bar, piscina, trilhas e etc.  202 

Das cinco modalidades encontradas na região, a maioria das empresas opera com “barco-hotel” 203 

(76,19%), seguido de “acampamento” (14,29%) (Figura 2), sendo a primeira a modalidade mais 204 

antiga, com mais de 20 anos. As demais modalidades apresentaram idade variando de 5 a 10 205 

anos (Figura 2). Analisando de forma cronológica, os barcos-hotéis foram as primeiras 206 

modalidades, e com o passar dos anos houve o surgimento de novas modalidades, há 207 

aproximadamente 10 anos (Figura 2). 208 

Diferentemente das demais modalidades os barcos-hotéis possuem um barco de apoio, que 209 

serve de abrigo para os guias ficarem durante a semana de pesca, assim como para armazenar 210 

o combustível que será utilizado e o lixo produzido durante a semana de pesca. No barco 211 

principal ficam apenas os clientes e os tripulantes que nele trabalham, como cozinheiro(a), 212 

camareiro(a), copeiro(a), prático (pessoa que dirige uma embarcação) e maquinista 213 

(responsável por monitorar o motor do barco principal). 214 

Para realização das pescarias as canoas de alumínio mais utilizadas são do tipo semichata 215 

(71,43%), seguida das bass boat (26,19%) e das canoas com bico (2,38%), todas equipadas com 216 

motor de potências variadas.  217 

Quando avaliado por modalidade de operação, se observa que nos acampamentos e barco hotéis 218 

as canoas semichata equipadas com motor de potência 30HP são mais utilizadas (Figura 3). Os 219 
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entrevistados citaram a utilização de motor elétrico como apoio na hora da pesca, pois, 220 

minimizam os ruídos aumentando assim a possibilidade de captura dos tucunarés. 221 

As operações de pesca das empresas entrevistadas são realizadas com um mínimo de quatro e 222 

um máximo de 44 pescadores esportivos (13,51±7,14), dependendo da modalidade da operação. 223 

Os acampamentos trabalham com o menor número de clientes (entre quatro e oito clientes). 224 

Enquanto o barco-hotel apresenta a maior variação na quantidade de clientes, funcionando com 225 

o máximo de 6 a 20 clientes. Já o hotel de selva é o empreendimento que pode atender o maior 226 

número de clientes (Figura 4).  227 

O tempo de contratação do pacote de pescaria foi predominante de sete dias, dos quais seis são 228 

efetivos de pescaria.  229 

Foram identificados 22 rios explorados para a realização da pesca esportiva. A calha principal 230 

do rio Negro foi citada por todos os entrevistados (N=42), seguido dos rios Aracá (N=35), 231 

Demeni (N=31), Cuiuni (N=30) e Preto (N=20). Os rios mais citados se encontram mais 232 

próximos do município de Barcelos (Figura 5). 233 

Quanto aos pescadores esportivos/clientes, 100% deles confirmaram a preferência na captura 234 

de Cichla temensis, conhecida como tucunaré-açu ou tucunaré-paca, listada por 100% dos 235 

entrevistados, como número um, na escala de preferência, seguida da espécie Cichla 236 

orinocensis (58%), Cichla monoculus (60%) e Cichla nigromaculata como a última (80%). As 237 

duas características que tornam C. temensis o carro chefe na preferência da pesca esportiva, 238 

segundo os entrevistados, são: tamanho e força. 239 

DISCUSSÃO 240 

A pesca esportiva que ocorre no médio rio Negro, tem aproximadamente 27 anos de atividade, 241 

mas algumas empresas não estão mais atuando, devido a causas como falência ou problemas 242 

jurídicos. 243 
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No período de 12 a 19 julho de 2019, durante uma ação de ordenamento realizada pela Empresa 244 

Estadual de Turismo do Amazonas foram detectadas 40 empresas prestadoras de serviços para 245 

o turismo de pesca nessa região (Amazonastur 2019), porém nossos resultados mostram um 246 

aumento de 5%, demonstrando um acrescimento no número de empresas apesar do curto espaço 247 

de tempo, provavelmente associado ao início da temporada no último trimestre do ano.  248 

Essa afirmativa de crescimento fica mais fortalecida quando agregada aos dados obtidos sobre 249 

a idade das empresas, mostrando a inserção de novas empresas neste mercado. O crescimento 250 

dessa atividade já foi reportado antes, em escala global (FAO 2017), nacional (Barroco e Freitas 251 

2014, Schober 2015) e regional (Brasil 2014), e com ela o crescimento de outros setores como: 252 

turismo, navegação, equipamentos especializados, hotelaria, restaurantes e entre outros 253 

(Franquesa et al. 2004; Schork et al. 2010). 254 

Os proprietários das empresas em sua maioria são homens adultos com idade média de 44 anos, 255 

o que talvez seja reflexo dos praticantes dessa atividade pesqueira, uma vez que a maioria dos 256 

pescadores esportivos também são homens adultos, estando por volta dos 40 a 50 anos.  257 

O mesmo padrão foi observado tanto nos estados do Amazonas (Barra et al. 2010), Mato Grosso 258 

do Sul (Moraes e Seidl 2019), Rio Grande do Sul (Basaglia e Vieira 2005), São Paulo (Tsuruda 259 

et al. 2013), quanto em outros países, como na Turquia (Unal et al. 2010) e Moçambique 260 

(Pereira et al. 2003) sendo considerada recente a participação da mulher na pesca esportiva. 261 

O tempo médio de duração da temporada de pesca esportiva pode variar dependendo do nível 262 

do rio, uma vez que essa atividade tem início coincidente com o período de seca (Freitas e Rivas 263 

2006; Albano e Vasconcelos 2013), e término com o período chuvoso, devido a maior facilidade 264 

de captura dos peixes com a diminuição de habitat e volume d’água para se refugiar e dispersar. 265 

Mas em ambiente marinho essa atividade ocorre durante todo ano (Pereira et al. 2003; Basaglia 266 

e Vieira 2005; Unal et al. 2010), por ser em sua maioria realizada de forma desembarcada. 267 
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Brasil (2014) cita que na região Amazônica, em geral a temporada vai de agosto a março do 268 

ano seguinte, mas depende da região da bacia. Nossos resultados indicam que essa mudança 269 

também pode ocorrer de empresa para empresa, uma vez que houve variações nos meses 270 

indicados pata início e termino, e consequentemente altera o tempo de duração. 271 

Os tipos de modalidade de pescaria variam de local para local. De acordo com Moraes e Seidl 272 

(2019), no Pantanal Mato Grossense mais da metade dos pescadores que vão para pescar 273 

contratam barco-hotel, assim como encontrado por Freire et al. (2016). Freire et al. (2016) ainda 274 

citam que outros estados do norte do Brasil, como Pará, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e 275 

Tocantins, grande parte das operações é baseada em barco-hotel, mas também são utilizados 276 

hotéis e pousadas de selva. 277 

As estruturas de barcos-hotéis comuns nessas regiões, não são semelhantes as utilizadas em 278 

pescas esportivas marinhas, devido as características diferenciadas do ambiente, como força do 279 

vento e das ondas. Em ambiente marinho a pesca recreativa geralmente é realizada na costa, e 280 

o barco fretado está em segundo lugar nas estatísticas, da Turquia (Unal et al. 2010) e Espanha 281 

(Pita et al. 2018), por exemplo. Até mesmo no Brasil há regiões em que a pesca na costa 282 

apresenta maiores proporções, como no Rio Grande do Sul (Basaglia e Vieira 2005) e São Paulo 283 

(Tsuruda et al. 2003). 284 

A maioria das empresas do Brasil operam utilizando barco-hotel, devido a vantagem de maior 285 

mobilidade, havendo a possibilidade de deslocamento de um rio para outro em uma mesma 286 

operação de pesca, caso o local não esteja sendo produtivo, e dispondo de conforto para os 287 

pescadores esportivos que contratam o serviço.  288 

Essa modalidade aparentemente mostrou ser a mais consolidada e adotada na região, uma vez 289 

que nossos resultados mostraram que é a mais antiga e está entre as modalidades recentes mais 290 

utilizadas. Mas é de conhecimento local que o Hotel de selva, também é um dos 291 
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empreendimentos mais antigos, porém nossos resultados não expressam isso, devido a troca 292 

recente de proprietário, o que aferiu uma idade menor ao empreendimento. 293 

As canoas de alumínio do tipo semichata com motor 30HP são mais utilizadas pois 294 

proporcionam maior mobilidade e benefícios para os pescadores, uma vez que o calado da 295 

canoa permite adentrarem em locais com baixos níveis de água, da mesma maneira que os 296 

motores são mais leves para carregar que os de maior potência como 70, 90 e 100 HP utilizados 297 

em bass boat, que possuem maior calado. 298 

A remoção dos motores da traseira das canoas pode ser feita de forma manual, facilitando assim 299 

o transporte da canoa e do motor quando necessário, por exemplo para terem acesso aos 300 

igarapés e as lagoas marginais. Além de cabeceiras de rios, que podem ser mais preservados e 301 

propiciarem a chance de captura dos tucunarés de grande porte.  302 

As empresas trabalham com número variável de pescadores esportivos, estando relacionado 303 

com os diferentes tipos de empreendimentos que atuam na região.  304 

Os acampamentos atendem o menor número de clientes, talvez devido ao tipo de estrutura, pois 305 

não oferece tanta comodidade e regalias como as demais operações, sendo contrata por 306 

pescadores esportivos que também são apreciadores de aventura ao ar livre.  307 

Em contraste, os Lodges apresentam estrutura para atender maiores quantidades de pescadores, 308 

devido a maior estrutura, mais comodidade e oferecendo além do turismo de pesca, outras 309 

opções para recreação, lazer e desporto.  310 

Freire et al. (2016) afirmam que nessa região, grupos são formados por no mínimo seis a 15 311 

pescadores, sendo estes números inferiores aos encontrados no presente estudo, indicando que 312 

talvez para atendimento de uma maior quantidade de pescadores esportivos, associado ao maior 313 

faturamento e a diminuição no valor do pacote, as empresas tenham melhorado suas estruturas, 314 

assim como adequado e criado novas modalidades afim de atender pescadores com diferentes 315 

perfis, uma vez que foram identificadas cinco modalidades de operações apenas nessa região. 316 
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O tempo de sete dias de pescaria já é conhecido para a região (Freitas e Rivas 2006). 317 

Normalmente, numa mesma temporada os pescadores viajam para outros municípios do 318 

Amazonas, como Autazes e Nova Olinda (Brasil 2014) ou até mesmo outros estados do Brasil 319 

como Rondônia e Paraná (Albano e Vasconcelos 2013), aproveitando assim a temporada inteira 320 

de pesca.  321 

Em outros estados do Brasil a pescaria pode ser realizada embarcada (necessitando de 322 

embarcação para suporte à pesca) ou desembarcada (não faz uso de embarcação para suporte à 323 

pesca) (INI MAPA/MMA, 2012). 324 

No Pantanal Mato Grossense a duração da pescaria embarcada pode variar entre dois a 11 dias 325 

(5,61±1,40) (Netto e Mateus 2009), enquanto para os pescadores desembarcados que realizam 326 

pescarias em praias a pescaria pode variar entre dois a oito dias por mês (Basaglia e Vieira 327 

2005). Em nossos estudos todos os pescadores mostraram necessitar de embarcação para 328 

realizar a pescaria, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, pois diferente da pesca 329 

desembarcada realizada nas costas e praias de grandes cidades, os locais no médio rio Negro 330 

em geral não apresentam comunidades próximas, tornando a pescaria perigosa sem uma 331 

embarcação de suporte. 332 

Na região do médio rio Negro, os pescadores chegam a utilizar 22 rios para realizar o turismo 333 

de pesca, sendo os mais próximos aos municípios sede os mais utilizados, pois proporcionam 334 

uma diminuição no gasto com combustível, porém, aumentando a intensidade de pesca nesses 335 

locais, como no caso dos rios Aracá, Demeni e Cuiuni.  336 

Alguns rios como Cuiunizinho e Curuduri, apesar da maior distância não foram excluídos de 337 

uso. Talvez, a distância possa ser um fator positivo no que se refere a captura de exemplares 338 

maiores, mas não há estudos que comprovem essa hipótese. 339 

Os pescadores esportivos apresentaram preferência pela espécie Cichla temensis, visto que a 340 

espécie exibe como caraterísticas marcantes o seu tamanho e força, já apontados em outros 341 
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estudos como sendo características que a tornam alvo dos praticantes da pesca esportiva (Freitas 342 

e Rivas 2006; Holley et al. 2008; Albano e Vasconcelos 2013), uma vez que proporcionam 343 

maior tempo de “briga” (intervalo de tempo entre o  momento que o peixe é fisgado e o seu 344 

embarque), resultando assim em grande esportividade. O tamanho de C. temensis chama 345 

atenção por ser reconhecida como a espécie do gênero Cichla que atinge maior tamanho, 346 

podendo medir 90 cm (IFGA) e pesar 13,19 kg (IFGA 2010).  347 

São necessários mais estudos para compreender a ocorrência e organização das operações de 348 

pesca frente ao crescimento dessa atividade na região. Pois aparentemente este mercado tende 349 

a criar novas modalidades, como estratégias para atrair mais pescadores, como visto no estudo. 350 

Assim como sobre a avaliação dos impactos que a atividade de pesca esportiva pode exercer na 351 

população de Cichla temensis. Em razão ao acréscimo na intensidade de pesca, correspondente 352 

ao incremento no número de pescadores que contratam esses serviços e utilizam deste recurso 353 

para pratica da atividade, principalmente em locais mais próximos de Barcelos. 354 

CONCLUSÃO 355 

A ascensão da pesca esportiva no médio rio Negro, promoveu o surgimento de novas 356 

modalidades de operações, como acampamento e pousadas, oferecendo mais opções para as 357 

pessoas com diferentes perfis. Mesmo com o surgimento de novas modalidades, a modalidade 358 

tradicional, barco-hotel, continua sendo a mais aderida pelos novos empresários nessa região, 359 

por apresentar vantagem de maior mobilidade, e dispondo de conforto para os pescadores 360 

esportivos que contratam o serviço. Os pescadores que se destinam para essa região têm como 361 

principal alvo o tucunaré-açu (Cichla temensis) por apresentar maior tamanho e força, 362 

proporcionam maior tempo de briga. Os dados aqui apresentados podem ser utilizados para 363 

gestão e ordenamento dessa atividade na região. 364 
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Resumo 9 

A pesca atua seletivamente sobre os estoques explotados, capturando preferencialmente os 10 

indivíduos de maior tamanho, com efeitos perceptíveis na sua estrutura etária. Dessa forma, o 11 

objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos das pescarias comercial e esportiva sobre estoque de 12 

tucunaré-açu (Cichla temensis) e o efeito da mortalidade por pesca sobre a abundância de 13 

troféus em diferentes taxas de mortalidade natural. A coleta de dados foi realizada no médio rio 14 

Negro, onde as duas modalidades de pesca ocorrem com maior intensidade. Foram aplicados 15 

questionários aos pescadores para coletar informações de intensidade de pesca, locais de rios e 16 

distância. Os dados da população de tucunaré foram coletados em operações de pesca esportiva 17 

na área de estudo. Todos os indivíduos capturados foram medidos (cm) e pesados (g), sendo 18 

posteriormente soltos no ambiente. A análise de dados foi realizada por meio de medidas de 19 

assimetria e curtose da curva de distribuição da população. Também foram realizados modelos 20 

lineares para pesca comercial e esportiva, tendo como preditores o número de pescadores e a 21 

distâncias dos locais de pesca e como variáveis respostas o comprimento médio, peso médio e 22 

rendimento das pescarias. Ao final, foi aplicado o modelo de simulação desenvolvido por 23 

Holley et al. (2008). A análise de distribuição de comprimento, assimetria e curtose, mostram 24 

uma tendência na diminuição do comprimento médio dos tucunarés-açu com o aumento da 25 
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intensidade de pesca. Nos modelos lineares a distância mostrou relação apenas para pesca 26 

esportiva, sendo positiva, indicando que com aumento da distância aumenta a possibilidade de 27 

captura de individuos maiores, aumentando assim o rendimento. Um padrão foi observado 28 

quanto ao número de pescadores, uma vez que essa variável apresentou relação negativa, 29 

indicando que com o aumento do número de pescadores o tamanho médio dos tucunarés-açu e 30 

o rendimento médio das pescarias comerciais e esportivas sofre diminuição. O modelo previu 31 

que quando a mortalidade por pesca for igual a mortalidade natural, pode ocorrer uma redução 32 

de 19,75 a 88,47% no número de troféus que entram na população. Até baixas explotações 33 

causariam o declínio na abundância de troféus. Os resultados apontam que a população de 34 

tucunarés dessa região mostra sinais de alta explotação e que medidas de manejo pesqueiro 35 

devem ser implementadas para assegurar a sustentabilidade dos estoques e das pescarias que 36 

possuem elevada importância socioeconômica na região. 37 

Palavras-Chave: Explotação, Mortalidade, Pesca amadora, pesque e solte, tucunaré 38 
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Effects of fishing on the population of speckled peacock bass (Cichla temensis Humboldt, 1821) 40 

in the middle Negro River (Amazon, Brazil): the disappearance of the trophies? 41 

Abstract 42 

Fishing acts selectively on exploited stocks, preferentially capturing larger individuals, with 43 

noticeable effects on their age structure. Thus, the aim of this study was to evaluate the effects 44 

of commercial and sport fisheries on speckled peacock bass (Cichla temensis) and the effect of 45 

fishing mortality on the abundance of trophies at different natural mortality rates. Data 46 

collection was carried out in the middle Negro River, where both types of fishing occur with 47 

greater intensity. Questionnaires were applied to fishermen to collect information on fishing 48 

intensity, river locations and distance. The speckled peacock bass population data were 49 

collected in sport fishing operations in the study area. All captured individuals were measured 50 
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(cm) and weighed (g), and subsequently released into the environment. Data analysis was 51 

performed using measures of asymmetry and kurtosis of the population distribution curve. 52 

Linear models for commercial and sport fishing were also carried out, having as predictors the 53 

number of fishermen and the distances from fishing locations and as response variables the 54 

average length, average weight and income of the fisheries. In the end, the simulation model 55 

developed by Holley et al. (2008). The analysis of the distribution of length, asymmetry and 56 

kurtosis, show a tendency in the decrease of the average length of the speckled peacock bass 57 

with the increase of the fishing intensity. In linear models, the distance showed a relation only 58 

for sport fishing, being positive, indicating that with an increase in the distance, the possibility 59 

of catching larger individuals increases, thus increasing the yield. A pattern was observed 60 

regarding the number of fishermen, since this variable presented a negative relationship, 61 

indicating that with the increase in the number of fishermen the average size of the speckled 62 

peacock bass and the average income of the commercial and sport fisheries suffers decrease. 63 

The model predicted that when fishing mortality is equal to natural mortality, there may be a 64 

reduction of 19.75 to 88.47% in the number of trophies entering the population. Even low 65 

exploitation would cause a decline in the abundance of trophies. The results show that the 66 

population of peacocks in this region shows signs of high exploitation and that fisheries 67 

management measures must be implemented to ensure the sustainability of stocks and fisheries 68 

that have high socioeconomic importance in the region. 69 

Keywords: Exploitation, Amateur fishing, Catch and release, Peacock bass, Mortality 70 

 71 

INTRODUÇÃO 72 

Em todo o planeta, as duas principais categorias de pesca são a comerciais e a esportiva ou 73 

recreativa. Essas duas modalidades são reconhecidas como atividades de importância 74 
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ambiental, econômica e social, movendo substancialmente grandes economias (Arlinghaus et 75 

al. 2002; Cowx 2002). 76 

A pesca comercial é uma atividade tradicional, envolvendo cerca de 25 milhões de pescadores 77 

nos países em desenvolvimento (The World Bank 2012). Em 2016, a produção mundial de 78 

peixes capturados em águas interiores foi de aproximadamente 12 milhões de toneladas (FAO 79 

2018). Neste mesmo ano, o Brasil capturou aproximadamente 225 mil toneladas de peixes, 80 

ocupando o 13° lugar entre os maiores produtores de pescado de águas continentais (FAO 81 

2018). 82 

Dessa forma, devido ao enorme volume de captura realizado por essa atividade, tem sido 83 

considerada como uma das principais causas do declínio nos estoques pesqueiros (Smith 2002; 84 

Pauly et al. 2003). No entanto, há indícios de que a pesca esportiva também possa resultar em 85 

declínios nos estoques pesqueiros, mas devido à falta de informações recebeu menos atenção 86 

(Cooke e Cowx 2006). 87 

A pesca esportiva é realizada em diversos países (Cowx 2002; Cooke e Suski 2004). No Brasil 88 

a legislação brasileira define a pesca esportiva como “modalidade da pesca amadora em que é 89 

obrigatória a prática do pesque e solte, sendo vedado o direito à cota de transporte de pescado” 90 

(IBAMA 2009).  91 

Essa atividade vem crescendo com o passar dos anos ganhando cada vez mais praticantes. 92 

Estima-se que 220 milhões de praticantes, gastem bilhões de dólares por ano para exercício 93 

dessa atividade, e que consequentemente uma enorme quantidade e diversidade de peixes seja 94 

capturada (The World Bank 2012; Arlinghaus et al. 2015).  95 

Na Polônia, Bninska e Wolos (2001) encontraram valores superiores no desembarque da pesca 96 

esportiva quando comparado ao da pesca comercial, para as espécies de lúcio e perca. O mesmo 97 

acontece no lago Toya no Japão para a captura de salmão (Oncorhynchus nerka) (Matsuishi e 98 

Ueda 2004). No Brasil, mais especificamente no Pantanal do Mato Grosso do Sul, Catella 99 
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(2004) relata que no período de 1994 a 1999, o desembarque médio das espécies em geral foi 100 

de 1.415 t/ano, sendo deste 76% capturado pelos pescadores esportivos.  101 

No Brasil, especificamente na bacia Amazônia, os tucunarés (Cichla spp.), por apresentarem 102 

abundância, natureza esportiva (velocidade, força, voracidade) e carne de qualidade, tornam-se 103 

recursos apreciáveis na pesca esportiva e comercial (Jepsen et al. 1999; Hoeinghaus et al. 2003; 104 

Santos e Santos 2005). Dentre as 16 espécies conhecidas (Kullander e Ferreira 2006; Sabaj et 105 

al. 2020), o Cichla temensis HUMBOLDT, 1821 chama atenção dos pescadores e destaca-se 106 

das demais por alcançar maiores comprimentos (Jepsen et al. 1999; Hoeinghaus et al. 2003; 107 

Holley et al. 2008; Campos et al. 2015) crescendo em um ritmo mais rápido que os seus 108 

congêneres (Jepsen et al. 1999; Holley et al. 2008), sendo os maiores de 60 cm chamados de 109 

“troféus”, pelos aficionados.  110 

De acordo com dados publicados pela The International Game Fish Association (IGFA), uma 111 

organização sem fins lucrativos que detém informações sobre recorde mundiais das capturas 112 

por pesca e espécies de peixe, C. temensis pode atingir cerca de 94 cm de comprimento e pesar 113 

em torno de 13 kg, a exemplo do registro do maior exemplar capturado na região de Santa Isabel 114 

do Rio Negro, Amazonas em 2010 (IGFA 2015). 115 

Logo, por sua natureza, a pesca esportiva se sobrepõe a pesca comercial, devido a utilização 116 

conjunta dos locais de pesca e de espécies explotadas. As atividades competem entre si por 117 

recursos, exercendo uma pressão significativa sobre os estoques, dando origem a conflitos e 118 

questões políticas (The World Bank 2012). Relatos desses conflitos já foram feitos, no Japão 119 

(Matsuishi e Ueda 2004), nos Estado Unidos (Boucquey 2017), na Austrália (Kearney 2002) e 120 

no Canadá (King 2016), exemplos. 121 

No Brasil, esses relatos foram mais registrados na bacia do rio Negro (Sobreiro e Freitas 2008; 122 

Barra et al. 2010; Sobreiro et al. 2010; Silva et al. 2011), devido uma parcela da pesca comercial 123 

exercida nessa região ser considerada ilegal, uma vez que a pesca comercial do tucunaré (Cichla 124 
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spp.) ao longo da bacia do rio Negro é proibida por lei desde 2001 (Decreto Estadual n° 22.304 125 

de 2001 (revogado), Decreto Estadual n° 27.612 de 2007 (revogado) e Decreto 31.151 de 2011 126 

(vigente)), mas há barcos de pesca comercial que saem de Manaus e de Novo Airão, e se 127 

deslocam até a região de Barcelos em busca de capturar os grandes tucunarés, atuando de forma 128 

ilegal (Barra et al. 2010; Silva 2011; Silva e Begossi 2013) e abastecendo os centros urbanos 129 

regionais, incluindo Manaus (Batista e Petrere Júnior 2003; Silva 2007; Silva e Begossi 2013; 130 

Inomata e Freitas 2015a). 131 

Um estudo realizado por Holley et al. (2008) na região do Rio Negro, mostrou que quando a 132 

mortalidade natural era igual a explotação por pesca, haveria reduções de 67 a 89% sobre a 133 

abundância de troféus (indivíduos com comprimento superior a 60 cm). Dessa forma, estudos 134 

que avaliem a população dos tucunarés da região se fazem necessários, principalmente devido 135 

a explotação desordenada que ocorre sobre o estoque e as iniciativas de manejo da atividade 136 

não estarem, em geral, embasadas em informações científicas (Rivas et al. 2013).  137 

Em face disso, o presente estudo tem como objetivo avaliar a população de tucunaré-açu 138 

(Cichla temensis) do médio rio Negro, frente a intensidade de pesca nos rios onde as atividades 139 

ocorrem, assim como avaliar o efeito da mortalidade por pesca sobre a abundância de troféus 140 

de tucunaré (Cichla temensis) em diferentes taxas de mortalidade natural estimadas . 141 

MATERIAL E MÉTODOS 142 

Área de estudo 143 

O estudo foi realizado na região do médio rio Negro, no estado brasileiro do Amazonas, nas 144 

proximidades do município de Barcelos, onde as modalidades de pesca esportiva e comercial 145 

explotam os mesmos estoques de tucunarés Cichla spp. (Figura 1). A cidade de Barcelos 146 

localiza-se na margem direita rio Negro a cerca de 500 km de distância da capital Manaus. O 147 

município possui uma população de aproximadamente 28.000 habitantes (IBGE 2019). Sua 148 

área territorial é de 122.461,086 km2, abrangendo o Parque Nacional da Serra do Aracá, a 149 
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Reserva Extrativista do Unini, parte do Parque Nacional do Jaú e nesta região está localizada a 150 

Área de Preservação Ambiental Mariuá, considerada o maior arquipélago fluvial de água doce 151 

do mundo, com cerca de 1.600 ilhas. 152 

O rio Negro é a segunda sub-bacia mais extensa, e que maior contribui para a grande bacia 153 

Amazônica, tem cerca de 700.000 km² de área, com descarga média de aproximadamente 154 

44.000 m³/seg, cerca de 1.4 trilhões de m³/ano (Sioli 1984; Goulding et al. 2003).  155 

A calha principal apresenta caraterísticas clássicas de um rio de águas pretas, cor amarronzada 156 

a café, transparência entre 1,30 a 2,90m, pobre em material em suspensão, sais minerais e pH 157 

variando entre 3,0 e 5,0 e baixa condutividade elétrica (8-20 µS.cm-1). A cor escura é provocada 158 

pela decomposição de material orgânico produzido pelas florestas, resultando em vários 159 

produtos como os ácidos húmicos e fúlvicos que são os causadores da coloração (Sioli 1984; 160 

Goulding et al. 1988; Lowe-McConnel 1999). 161 

Coleta de dados 162 

As coletas de dados foram realizadas durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 163 

2018, coincidentes com a vazante e o período de maior frequência das atividades de pesca 164 

esportiva e comercial na região. 165 

Aplicação dos questionários 166 

Foram aplicados 142 questionários semiestruturados (Apêndice B), utilizando-se o método de 167 

“Bola de neve” ou Snowball sampling (Biernacki e Waldorf 1981), tendo a pesquisa sido 168 

autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP – Processo CAAE N°:  169 

99609318.7.0000.0006). Dos 200 questionários, 100 foram aplicados aos pescadores 170 

comerciais (filiados a Colônia de Pescadores Z33, do Município de Barcelos) e 42 pescadores 171 

esportivos (em embarcações filiadas à Associação Barcelense de Operadores de Turismo – 172 

ABOT). 173 
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 Com o objetivo de obter a distância dos locais de pesca, número de pescadores por viagem de 174 

pesca e intensidade de pesca realizada pelos pescadores comerciais e esportivos, durante a 175 

aplicação dos questionários, foi mostrado um mapa com os rios que compõem o Rio Negro. 176 

Dessa forma os pescadores informavam no mapa os locais onde as pescarias eram realizadas. 177 

Após essa identificação foi realizada a medida da distância tendo como ponto inicial a cidade 178 

de Barcelos e ponto final os locais informados pelos pescadores. A distância foi medida em 179 

quilômetros com auxílio do software Google Earth Pro versão 7.3.2 de 2019.  180 

Com os locais identificados no mapa, foi pedido que os pescadores informassem qual o número 181 

de pescadores por viagem em cada local, assim como a frequência semanal que visitavam o 182 

local durante um mês, a qual foi assumida com a intensidade de pesca. 183 

Dados de peso e comprimento dos tucunarés-açu (Cichla temensis) 184 

Os dados sobre o peso e o comprimento dos tucunarés-açu capturados foram adquiridos apenas 185 

para pesca esportiva, uma vez que não foi permitida a aferição dos dados pelos pescadores 186 

comerciais. Dessa forma, nas análises os dados de peso e comprimento utilizados foram apenas 187 

os obtidos pelos pescadores esportivos. 188 

As biometrias dos exemplares capturados foram realizadas por guias de pesca esportiva 189 

previamente treinados. As pescarias realizadas pelos pescadores esportivos durante os meses 190 

de outubro, novembro e dezembro de 2018.  191 

As medidas de peso foram realizadas com auxílio de alicate de contenção “bogagrip”, com 192 

borrachas de silicone acopladas às extremidades a fim de não causar danos aos peixes 193 

capturados, uma vez que este apetrecho detém de balança acoplada. As medidas de 194 

comprimento total foram efetuadas com ictiômetro. Os dados de peso e comprimento dos 195 

exemplares capturados foram anotados em planilhas impressas e posteriormente armazenados 196 

em planilhas digitais.  197 



 47 

Para validação dos dados aferidos pelos guias de pesca, no momento da captura os exemplares 198 

foram fotografados para que posteriormente fosse realizado a verificação da anotação correta 199 

dos dados de peso e comprimento. 200 

A validação do peso foi realizada com a visualização dos quilogramas aferido pelo alicate de 201 

contenção “bogagrip”, enquanto para o comprimento esse processo ocorreu utilizando o auxílio 202 

do software ImageJ, versão 1.52j de dezembro de 2018, onde nas fotos os tucunarés estão sobre 203 

o ictiômetro e a sua medida foi usada como padrão e então foi realizada a conferência do 204 

comprimento total de cada indivíduo capturado. 205 

Para análise de dados foram considerados “troféus” os exemplares que apresentaram 206 

comprimento total ≥ 60 cm, este valor de referência foi proposto pela maioria dos pescadores 207 

(86%) e está próximo do determinado por Holley et al. (2008). 208 

Análise dos dados 209 

Distribuição de frequência de comprimento  210 

Foram definidas três escalas de intensidade com base no número de visitas que as embarcações 211 

realizam por mês em cada rio para realização das pescarias (Tabela 1), definidas como: até 300 212 

dias de pesca = baixa; 300 – 600 dias de pesca = moderada e ≥ 600 dias de pesca = alta). 213 

Juntamente com os dados de peso e comprimento obtidos dos exemplares de tucunarés 214 

capturados durante as viagens realizadas com as embarcações de pesca esportiva, foram 215 

construídos três histogramas com base nas três escalas de intensidade de pesca, onde no eixo 216 

“X” tem-se as classes de comprimentos dos exemplares e no eixo “Y’ a frequência de 217 

distribuição dos comprimentos por escala de intensidade de pesca. 218 

As distribuições foram analisadas por meio do grau de assimetria e curtose (Zar 2010). Foi 219 

utilizado o Coeficiente de Bowley (AQ), para analisar o grau de assimetria das distribuições, 220 

𝐴𝑄 =
(𝑄3 −𝑄2)−(𝑄2 −𝑄1)

(𝑄3 −𝑄1)
. Dessa forma, quando AQ for < 0 a curva possui uma assimetria à 221 

esquerda; igual a 0, simetria e; maior que 0, assimetria à direita.  222 
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Para analisar a curtose, foi utilizado o Coeficiente Percentilíco de Curtose (Kp), 𝐾𝑝 =
(𝑄3 −𝑄1)

2(𝑃90 −𝑃10)
. 223 

Dessa forma, quando Kp<0,263 a distribuição é Leptocúrtica; ≈ 0,263 é Mesocúrtica e > 0,263 224 

é assumida como Plactocúrtica.  225 

Análise da influência da pesca comercial e esportiva sobre o estoque de tucunaré 226 

Com objetivo de realizar os Modelos Lineares Generalizados (MLG) foi realizada a verificação 227 

gráfica de normalidade e homocedasticidade da distribuição dos resíduos da regressão, usando 228 

os gráficos de Q-Q plot e resíduos vs. valores ajustados, pré-programados no software 229 

estatístico R Core Team (R Core Team 2019). Também foi verificada a existência de 230 

colinearidade das variáveis, utilizando o fator de inflação de variação (Variance Inflation 231 

Factor - VIF) do pacote car (Fox e Weisberg 2019) no software R Core Team (R Core Team 232 

2019). 233 

Com as premissas verificadas e atendidas, foram realizados seis MLG nos quais foram 234 

avaliados os efeitos das variáveis preditoras (X1= distância do rio e X2 = número de pescadores) 235 

sobre as variáveis resposta (Y1 = comprimento médio dos tucunarés; Y2 = peso médio dos 236 

tucunarés e Y3 = rendimento médio da pescaria) para cada tipo de pescaria (comercial e 237 

esportiva), dada pela fórmula: 238 

𝑌𝑖(µ𝑖)  =  𝛽0  +  𝛽1𝑋1  +  𝛽2𝑋2 , 239 

em que: Yi = Variável resposta avaliada; i = referência do indivíduo; µ = corresponde à média 240 

de variável resposta avaliada; βj = coeficiente do modelo para cada uma das variáveis 241 

explicativas, 𝑋1= distância do rio e 𝑋2 = número de pescadores por rio. 242 

Considerando os pressupostos, “Y” tem uma distribuição pertencente à família gaussiana, cuja 243 

função densidade de probabilidade é dada por: 244 

𝑓(𝑥) =  
1

√2𝜋𝜎2
 𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(

𝑥 − µ

𝜎
)

2

] , 𝑥 𝜖 (−∞, ∞). 245 

 246 
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Análise do efeito da mortalidade por pesca sobre a abundância de troféus de tucunaré  247 

A curva de crescimento foi representada pelo modelo matemático proposto por von Bertalanffy 248 

(1938), 𝐿𝑡 = 𝐿∞[1 − 𝑒−𝑘(𝑡−𝑡0)],onde: 𝐿𝑡 = tamanho dos indivíduos com idade t; 𝐿∞ = tamanho 249 

máximo teórico que o peixe pode atingir; k = taxa específica de crescimento individual; t= idade 250 

dos individuos e 𝑡0 = constante matemática definida para condição se 𝑡 = 𝑡0 então 𝐿𝑡 = 0 (Sparre 251 

e Venema, 1997). 252 

Para estimar os parâmetros de crescimento 𝐿∞ e k da equação de von Bertalanffy, foi utilizada 253 

a rotina ELEFAN I (Análise Eletrônica de Frequência de Comprimento), contida no software 254 

FAO-ICLARM Stock Assessment Tools – FISAT II (Gayanilo et al. 1996), que se baseia no 255 

deslocamento modal de frequências temporais de amostras de comprimento (Castro et al. 2002). 256 

A longevidade ou idade máxima (A0,95) foi estimada a partir da fórmula proposta por Taylor 257 

(1958) A0,95 = t0 + 2,996/k, onde A0,95 = longevidade ou idade máxima; t0 = idade teórica no 258 

comprimento zero; k = constante de crescimento da equação de crescimento de von Bertalanffy. 259 

O parâmetro t0 foi considerado zero devido ao tamanho inicial do indivíduo ser desprezível, e 260 

porque esse parâmetro não tem conotação biológica, sendo uma correção matemática para o 261 

ajuste da curva. 262 

As taxas de mortalidade natural instantânea (M) foram estimadas pelos métodos de Taylor 263 

(Sparre e Venema 1995), Pauly (1980) e Rikhter e Efanov (1976). O cálculo do coeficiente 264 

instantâneo de mortalidade total (Z) foi realizado pelo método de curva de captura de Hoenig 265 

(1982), com auxílio do programa FISAT II. 266 

A mortalidade por pesca (F) foi determinada por meio da relação da mortalidade total e natural, 267 

de acordo com a seguinte expressão matemática: F = Z-M. 268 

Para modelagem, o comprimento total mínimo na pescaria foi de 20 cm, capturados pelos 269 

pescadores esportivos. O número de peixes que estão vulneráveis a pesca foi fixado em 100 270 
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para cada simulação e o número troféus (≥ 60 cm) que entram na população foi calculado a 271 

partir de:  272 

𝑁𝑡=60𝑐𝑚 = 100𝑒−(𝑀+𝐹), 273 

onde M é taxa instantânea de mortalidade natural; e F é a taxa instantânea de mortalidade por 274 

pesca. 275 

O software R Core Team (R Core Team 2019) foi usado para modelar a população e avaliar o 276 

impacto de variações na mortalidade por pesca sobre a abundância de troféus de tucunaré (≥ 60 277 

cm) nas três taxas estimadas de mortalidade natural (0,20, 0,40 e 0,60). Posteriormente, a 278 

mortalidade por pesca instantânea (F) foi aumentada na simulação do modelo para um ponto de 279 

referência conservador para captura moderadas, ponto em que a mortalidade por F=M, 280 

conforme sugerido por Quinn e Deriso (1999), com isso foi obtido o número de individuos que 281 

sobreviveram na população após a pesca. O número de troféus que entram na pesca foi plotado 282 

contra o nível de explotação para cada mortalidade natural. O nível de explotação (u) onde M 283 

e F ocorrem em conjunto, foi calculado pela fórmula:  284 

𝑢 = (
𝐹

𝑆
) (1 − 𝑆), onde 𝑍 = 𝐹 + 𝑀 𝑒 𝑆 =  𝑒−𝑍 285 

RESULTADOS 286 

Foram coletados 4.898 exemplares de Cichla temensis, com comprimento total variando de 12 287 

a 90 centímetros (48,02 cm ± 12,05 cm) e peso de 700 gramas a 10 quilogramas (2,38 kg ± 1,77 288 

kg).  289 

A análise dos valores de tendência das distribuições de probabilidades da população de 290 

tucunaré-açu (Cichla temensis) em relação as três taxas de intensidade de pesca, mostrou que 291 

na distribuição bimodal de baixa intensidade é possível notar que o comprimento médio da 292 

população é entorno de 65cm e a moda está concentrada em indivíduos mais velhos e maiores 293 

(Tabela 2). Contrastando aos valores obtidos para a distribuição de intensidade moderada, nota-294 

se uma diminuição nos valores de comprimento médio e moda (Tabela 2), ou seja, a população 295 
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de troféus sofreu uma diminuição na abundância. A diminuição fica mais evidente quando o 296 

contraste é feito com os valores obtidos para locais com alta intensidade, onde a média de 297 

comprimento reduz para aproximadamente 47 cm e moda concentrada em indivíduos pequenos 298 

(Tabela 2). Em geral, quando os extremos são comparados, ou seja, os locais de baixa e alta 299 

intensidade, é perceptível uma redução de aproximadamente 17 cm no comprimento médio dos 300 

indivíduos. Dessa forma, as medidas tendem a diminuir com o aumento da intensidade. 301 

Na assimetria dos dados foi possível observar que para os locais onde a pesca ocorre com 302 

intensidade moderada e alta (mais que 300 dias), a moda < mediana < média (Figuras 3 e 4), 303 

apresentando características de uma distribuição do tipo assimétrica positiva. O mesmo foi 304 

confirmado pelo coeficiente de Bowley (AQ > 0) (Tabela 2). A distribuição da população dos 305 

rios onde a pesca ocorre com baixa intensidade (até 300 dias de pesca) apresentou distribuição 306 

simétrica bimodal (Figura 2), de acordo com valor obtido pelo coeficiente de Bowley a 307 

distribuição pode ser considerada simétrica com valor aproximadamente igual a zero (Tabela 308 

2). 309 

O coeficiente Percentilíco de curtose, ou grau de achatamento da curva, mostrou que todas as 310 

distribuições de probabilidade da população de tucunaré são Platicúrtica (possuindo função de 311 

distribuição mais achatada do que a distribuição normal, com  𝐾𝑝 > 0,263), com excessão 312 

apenas das distribuições dos locais onde a intensidade é maior, que é Leptocúrtica ( 𝐾𝑝 < 0,263) 313 

(Tabela 2), ou seja, possui a curva da função de distribuição mais afunilada com um pico mais 314 

alto do que a distribuição normal, assim para essa distribuição em particular pode-se dizer que 315 

possui caudas pesadas, devido ao formato da curva. 316 

Foi possível observar que os locais mais próximos de Barcelos possuem maiores taxas de 317 

intensidade de pesca e, conforme aumenta a distância há uma diminuição nessa taxa (Figura 5). 318 

Assim como nos locais mais distantes há maior incidência de troféus de tucunaré, enquanto em 319 
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locais mais próximos a população de troféus sofreu uma redução considerável (Figuras 2, 3 e 320 

4). 321 

A análise de diagnóstico dos resíduos dos seis modelos apresentou distribuição normal e 322 

homogeneidade nos dados (Figura 6 e 7). O valor do VIF obtido para os três modelos da pesca 323 

comercial foi de 1.01, 1.08 e 1.05, para as variáveis resposta comprimento médio, peso médio 324 

e rendimento médio, respectivamente. Enquanto que para os três modelos da pesca esportiva os 325 

valores foram de 1.22, 1.20, e 1.22, para as mesmas variáveis resposta. Os valores obtidos 326 

mostram não existir multicolinearidade entre as variáveis independentes utilizadas no modelo. 327 

Analisando de forma exploratória, os sinais dos coeficientes gerados nos Modelos Lineares 328 

Generalizados para pesca comercial mostram que apenas a variável número de pescador 329 

apresentou uma relação, sendo negativa, ou seja, com o aumento no número de pescadores há 330 

uma diminuição no tamanho dos indivíduos (comprimento total e peso médio) e rendimento 331 

das pescarias, não havendo efeito da distância (Tabela 4). 332 

Embora nos modelos da pesca comercial apenas o número de pescador tenha efeito, nos 333 

modelos para pesca esportiva a distância e o número de pescadores exercem efeitos positivo e 334 

negativo, respectivamente. Dessa forma, quanto mais distante maior a possibilidade de captura 335 

de individuos maiores, e com o aumento do número de pescadores esportivo há diminuições no 336 

tamanho dos indivíduos, assim como no rendimento das pescarias (Tabela 5).  337 

Por fim, com a utilização do modelo matemático de Von Bertalanffy foram obtidos os 338 

parâmetros populacionais de Cichla temensis (Tabela 6), que foram utilizados para replicação 339 

do modelo elaborado por Holley et al. (2008). O modelo previu que quando a mortalidade por 340 

pesca for igual a mortalidade natural, ou seja, F=M, pode haver uma redução de 19,75 a 88,47% 341 

no número de troféus que entram na população (Figura 5). Uma explotação de 5% a 10% 342 

causaria o declínio de 5,82 a 18,94% e 11,31 a 36,24% na abundância de troféus que entram na 343 

população (Figura 5). 344 
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DISCUSSÃO  345 

A população de tucunarés do trecho do médio rio Negro é utilizada pelas atividades pesqueiras 346 

como produto que proporciona aumento na renda familiar. Contudo, as atividades pesqueiras 347 

possuem formas de utilização diferenciadas, assim como formas diferentes de tratamento com 348 

o produto (os tucunarés), o que pode resultar em efeitos negativos ou positivos sobre o estoque 349 

dessa espécie. 350 

Do ponto de vista ecológico, a partir dos valores de tendência central e análise de assimetria e 351 

curtose é possível perceber que a população de tucunaré-açu onde a pesca ocorre com baixa 352 

intensidade, possui características de um local equilibrado, quando comparado com os locais 353 

onde a pesca ocorre com maior intensidade. Pois a população apresenta maior número de 354 

indivíduos adultos jovens (com comprimento total em torno de 40 a 50 cm) e indivíduos mais 355 

velhos e maiores (comprimento total em torno de 80 cm). 356 

Entretanto nos locais com maior intensidade de pesca (taxas moderadas e altas) a maior 357 

incidência está concentrada nos indivíduos jovens e menores, com comprimento de 54 e 45 cm, 358 

respectivamente (Figuras 2, 3 e 4).  359 

Os locais onde a pesca ocorre com baixa intensidade são protegidos. A pesca não ocorre 360 

livremente, sendo vetada completamente a entrada de pescadores comerciais e gerenciada a 361 

entrada de pescadores esportivos, por meio de autorização de pesca.  362 

Esses locais possuem restrições de uso por estarem em áreas de território indígena e 363 

consequentemente são mais conservados e propiciam ambientes saudáveis para os peixes 364 

completarem o seu ciclo de vida, assim como maiores chances de captura de troféus de 365 

tucunaré.  366 

Por tanto, as restrições de acesso explicam a elevada ocorrência de indivíduos adultos jovens, 367 

velhos e maiores na distribuição dos locais com baixa intensidade de pesca. Crepaldi e Machado 368 

(2010) e Barra (2016) afirmaram que as pescarias nesses locais propiciam benefício mútuo entre 369 
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os recursos utilizados e aos que fazem uso dele, pois os estoques de peixe continuarão saudáveis 370 

devido as restrições de uso, assim como podem oferecer aos pescadores esportivos a maior 371 

possibilidade de captura dos troféus de tucunaré. 372 

Entretanto, conforme a intensidade aumenta, a média de comprimento da população tende a 373 

diminuir de 54 cm (na intensidade moderada) para 45 cm (intensidade alta), assim como há 374 

alteração na curtose, indicando mudanças na população e diminuição das chances de captura de 375 

troféus de tucunaré nesses locais.  376 

A diminuição no comprimento médio de outras espécies já foi relatado para outros locais como 377 

no rio Amazonas, onde a pesca diminuiu o comprimento máximo médio das espécies capturadas 378 

de 206 cm em 1900 para 79 cm em 2013, deixando várias espécies próximas ao risco de 379 

extinção, como o peixe-boi (Trichechus inunguis), tartarugas (Podocnemis sp.), e o pirarucu 380 

(Arapaima sp) (Castello et al. 2015).  381 

A mesma diminuição ocorreu no rio Oueme, na África Ocidental, onde o comprimento total 382 

médio das espécies inicialmente era de 78 cm na década de 1950, caindo para 57 cm na década 383 

de 1970 e depois para 22 cm na década de 1990, resultando no desaparecimento de quatro 384 

espécies das capturas em 1995 (Welcomme 1999).  385 

No presente estudo, os locais onde a pesca ocorre com intensidade moderada e alta fazem parte 386 

da região central do rio Negro, mais próximos do munícipio de Barcelos, onde os direitos de 387 

terra ainda não foram definidos, ou seja, não há restrições de uso, deixando essa região exposta 388 

a uma maior pressão de pesca (Barra 2016). 389 

A ausência de regras que limitem o acesso, propicia a entrada de qualquer embarcação para 390 

realizar a pesca nessa região. Há relatos de que além das embarcações pesqueiras do município 391 

são vistas embarcações das cidades de Manaus e Novo Airão (muitas vezes não identificadas) 392 

que se destinam a região com a intenção de capturar tucunarés e outras espécies (Barra et al. 393 

2010; Silva 2011; Silva e Begossi 2013), mesmo sendo  proibida  por leia a pesca dessa espécie 394 
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nessa região (Decreto N° 31.151 de 06 de abril de 2011). Algumas dessas pescarias ilegais 395 

podem ser comprovadas com as operações de fiscalizações realizadas pelo Instituto de Proteção 396 

Ambiental do Amazonas - IPAAM (IPAAM 2019).  397 

Portanto, com aumento na pressão de pesca que ocorre nessa região, há uma redução dos 398 

estoques pesqueiros, principalmente quando realizada sobre determinadas espécies, como é o 399 

caso da pesca dos tucunarés de grande porte no Rio Negro.  400 

A pesca seletiva de indivíduos maiores e mais velhos é comum em ambientes aquáticos 401 

(Fenberg e Roy 2008) e pode exercer diversos impactos negativos sobre a população como por 402 

exemplo: reduzir exponencialmente o número de larvas produzidas, encurtar a estação 403 

reprodutiva, diminuir o potencial de sobrevivência das larvas produzidas, entre outros efeitos 404 

(Hauser et al. 2002).  405 

De acordo com Berkeley et al. (2004), as larvas produzidas por fêmeas mais velhas têm um 406 

potencial de sobrevivência substancialmente melhor do que as larvas oriundas de peixes mais 407 

jovens. Os autores ainda argumentam que o truncamento da idade induzido pela remoção dos 408 

peixes grandes através da pesca pode exercer um grande impacto na capacidade reprodutiva de 409 

uma população, sendo fundamental manter uma proporção significativa de peixes mais velhos 410 

para o reabastecimento e a estabilidade a longo prazo nas populações de peixes exploradas.  411 

Além de impactos em nível populacional, o efeito seletivo da pesca, ou seja, a retirada 412 

preferencial de indivíduos grandes também pode exercer impacto no nível da comunidade, na 413 

ocupação do espaço (Griffiths e Branch 1997; Lindberg et al. 1998), podendo ser difícil reverter 414 

devido ao aumento na taxa de crescimento, tamanho e abundância de espécies presas não 415 

capturadas (Lindberg et al. 1998, Guidetti et al. 2004).  416 

A perda de predadores de topo resulta em um relaxamento do controle descendente das 417 

populações de presas e um controle descendente mais forte no próximo nível trófico abaixo 418 

(Allan et al. 2005). Como a riqueza de espécies tende a ser menor em níveis tróficos mais altos, 419 
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a probabilidade de outra espécie desempenhar o papel de um predador de topo que foi excluído 420 

pode ser diminuída (Raffaelli 2004). 421 

A perda seletiva de indivíduos maiores é uma consequência inevitável na maioria das pescarias 422 

comercial e recreativas (Longhurst 2006). São diversas as formas utilizadas pela pesca 423 

comercial, artesanal e amadora para remover os maiores indivíduos (os troféus) (Fenberg e Roy 424 

2008), como exemplo os tipos de artes de pesca como: rede de arrasto, linhas de espera, 425 

utilizados pela pesca comercial e os tamanhos de iscas no caso da pesca esportiva (Aguiar-426 

Santos et al. 2018).  427 

A pesca comercial exerce uma alta taxa de mortalidade, uma vez que o exemplar é capturado, 428 

e morto para venda, não havendo possibilidade de retornar ao ambiente. Entretanto, na pesca 429 

esportiva o exemplar após pescado é fotografado e solto no ambiente, exercendo baixa taxa de 430 

mortalidade.  431 

Estudos realizados analisando a taxa de mortalidade de tucunarés capturados pela pesca 432 

esportiva na bacia do rio Negro encontraram baixas taxas de mortalidade, com estimativas 433 

variando entre 0,55% a 5,2% (Thomé-Souza et al.2014; Barroco et al. 2018). 434 

Embora, as atividades tenham objetivos distintos para os exemplares capturados, ambas 435 

somadas exercem impacto na diminuição do estoque pesqueiro de determinada região (Cooke 436 

e Cowx 2006), como observado nos valores obtidos nos MLGs discutidos a seguir. 437 

O MLG da pesca comercial indica que a distância não exerce influência sobre o tamanho e o 438 

rendimento. A falta de relação da distância para a pesca comercial se dá pelo elevado 439 

conhecimento tradicional que o pescador amazônico detém, pois são capazes de identificar 440 

locais produtivos independente da distância.  441 

Allut (2000) argumenta que os locais mais produtivos pelos pescadores são localizados com o 442 

processamento das informações que acumulam ao longo da vida, seja espacialmente ou 443 
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temporalmente, assim como com a troca de experiência e vivência com outros pescadores do 444 

seu grupo social.  445 

Os pescadores também usam como estratégia a utilização de petrechos variados. A malhadeira 446 

por exemplo, é um dos petrechos mais utilizados na Amazônia (FAO 2000) e no mundo (Ramos 447 

2001), pois de acordo com Smith (1979) o uso deste petrecho permite que os pescadores 448 

dividam seu tempo e uma vez exposta no ambiente o pescador pode realizar a pesca com outros 449 

petrechos, como por exemplo utilizar de artes de pescas mais seletivas para a pesca do tucunaré, 450 

como a zagaia (tridente), linha e anzol e arco e flecha (Campos e Freitas 2014).  451 

Nos modelos com dados da pesca esportiva, a distância apresentou relação positiva sobre as 452 

variáveis respostas, podendo ser explicado pela localidade em que realizam a pescaria. Pois 453 

com o objetivo de capturar indivíduos maiores, acabam evitando locais onde há presença de 454 

outros pescadores esportivos, resultando em um aumento na distância percorrida e chegando 455 

próximos as cabeceiras dos rios, locais mais preservados e com menor intensidade de pesca. 456 

Um padrão foi observado para ambos os modelos (pesca comercial e esportiva), a variável 457 

número de pescadores apresentou relação negativa, ficando evidente que o aumento no número 458 

de pescadores diminui o tamanho dos peixes e o rendimento das pescarias, sejam esportivas ou 459 

comerciais.  460 

O aumento do esforço e tecnologias pesqueiras introduzidas na região Amazônica nas últimas 461 

décadas exerce uma influência na diminuição da abundância dos estoques pesqueiros, assim 462 

como o aumento pela demanda de pescado dos centros urbanos, somando para o aumento na 463 

intensidade da exploração dos principais estoques (Issac-Nahum 2006), o mesmo ocorre para 464 

pesca esportiva com a criação de equipamentos mais eficientes, como iscas baseadas na forma 465 

de natação e coloração dos peixes. Sendo que os efeitos das duas modalidades de pesca atuam 466 

em sinergia sobre os estoques. 467 
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Na Reserva Extrativista do baixo rio Juruá, no Amazonas, pescadores relataram uma 468 

diminuição na quantidade de peixes e Braga e Rebêlo (2014) explicam que essa diminuição 469 

pode estar atrelada a fatores de macroescala, como a intensidade de pesca, principalmente por 470 

pescadores comerciais de outros municípios.  471 

A entrada de outros pescadores também é relatada na região de Barcelos (Barra et al. 2010; 472 

Silva 2011; Silva e Begossi 2013), apesar da proibição existente, indicando o não cumprimento 473 

da lei e aumentando a intensidade de pesca nessa região, como mostra os resultados. Outras 474 

espécies amazônicas já mostram diminuição no tamanho e abundância em decorrência da pesca 475 

excessiva, como o tambaqui (Isaac e Ruffino 1996, Batista e Petrere Jr 2003, Garcez e Freitas 476 

2011). 477 

A sobrepesca já foi apontada como a principal ameaça para diminuição dos estoques (Allan et 478 

al. 2015). Campos e Freitas (2014) avaliando o rendimento por recruta de tucunaré popoca 479 

(Cichla monoculus) em um lago amazônico, encontraram evidências de ocorrência de 480 

sobrepesca, uma vez que o esforço pesqueiro aplicado aos estoques dessa espécie era superior 481 

ao valor de esforço ideal associado ao rendimento máximo sustentável.  482 

No sudoeste da Ásia, na bacia de Manila a sobrepesca foi identificada como a causa mais 483 

provável do rápido declínio da população de peixes, tanto em termos de composição quanto em 484 

tamanho das espécies (Evasco 2000), assim como no Pacífico Central e Ocidental onde Burgess 485 

et al. (2013) estimaram que a população de marlim listrado do norte e do sul poderiam enfrentar 486 

a extinção e o atum albacora e o patudo se encontravam em sobrepesca severa.  487 

De forma geral, a intensidade de pesca globalmente tem aumentado continuamente desde 1950 488 

(Watson et al 2013) e vem causando declínios nos desembarques pesqueiros tanto de águas 489 

interiores (Barthem e Goulding 1997, Castello et al. 2011, Campos e Freitas 2014) quanto nos 490 

oceanos (Burgess et al. 2013, Watson et al 2013).  491 
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No entanto a pesca esportiva é pouca estudada, resultando em capturas mal documentadas 492 

(Allan et al. 2015), mas de acordo com a FAO (1999) o desembarque pode está por volta de 2 493 

milhões de toneladas.  494 

Apesar do seu crescimento exponencial, não se tem certeza ao certo da extensão do declínio 495 

que essa atividade exerce no estoque. Apesar da atenção recebida e ter sido gerenciada 496 

regionalmente, os impactos potenciais dessa atividade não foram discutidos cientificamente na 497 

mesma escala que na pesca comercial (Cooke e Cowx 2004, 2006).  498 

Lewin et al. (2006) afirmam que as taxas de explotação são variáveis, variando de acordo com 499 

esforço de pesca (Post et al., 2003), número de pescadores (Miranda, 2005), tipo de pescador 500 

(Arlinghaus, 2006), distância do local de pesca (Post et al., 2003) e entre outros fatores.  501 

No entanto devido ao seu lobbying, a pesca esportiva também exerce efeitos positivos na 502 

conservação, como fonte de financiamento para iniciativas de conservação, gerando 503 

preocupação pela conservação de peixes e habitats (Arlinghaus e Cooke 2009; Cooke et al. 504 

2013). 505 

Talvez trabalhar o comportamento dos pescadores seja uma solução para diminuir os impactos, 506 

pois de acordo com Wilson et al. (2016) e Carruthers et al. (2018), o comportamento dos 507 

pescadores pode determinar como eles interagem com os peixes e o ambiente, determinando 508 

assim o grau de impacto ambiental. 509 

Dessa forma a adoção da prática de captura e liberação (Catch and Release  - C&R) deve ser 510 

incentivada, Arlinghaus et al. (2007) citam que a prática voluntária ou como subproduto da 511 

regulamentação da pesca, com limites no tamanho de captura, estão se tornando cada vez mais 512 

prevalentes na pesca recreativa.  513 

No Canadá, mais de 60% dos peixes capturados são liberados devido a junção de regulamentos 514 

de pesca e ética e conservação por parte dos pescadores (Brownscombe et al. 2014).  515 
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A C&R sendo legalmente obrigatória ou voluntária, uma suposição importante nessa prática é 516 

que os peixes liberados sobreviverão após a soltura. Dessa forma, o desenvolvimento de 517 

práticas de pesca voltadas para conservação e que minimizem os impactos sobre os peixes é 518 

fundamental para alcançar pescarias sustentáveis (Brownscombe et al. 2017).  519 

Cooke e Suski (2005) listaram cinco ações que aliadas a C&R podem aumentar a sobrevivência 520 

das espécies capturadas, são elas: (1) diminuição do tempo de briga; (2) diminuição a exposição 521 

ao ar; (3) evitar pescar em temperaturas extremas; (4) utilização de anzóis iscas artificiais e 522 

moscas sem barbelas, e (5) evitar a pesca imediatamente antes ou durante o período reprodutivo. 523 

A modelagem realizada para estimar os impactos da mortalidade por pesca na abundância dos 524 

troféus, mostrou que em um ponto de referência biológico conservador para captura moderada 525 

(M=F) a abundância de troféus de tucunaré-açu (≥ 60cm) poderá sofrer altas taxas redução 526 

(19,75 – 88,47%), o mesmo ocorre para baixos níveis de explotação de 5 – 10 %. Pois causariam 527 

um declínio de 5,82 a 18,94% e 11,31 a 36,24% na abundância de troféus que entram na 528 

população.  529 

Logo nossos resultados corroboram aos valores obtidos por Holley et al. (2008) para a mesma 530 

região no trecho do médio rio Negro, que obtiveram os mesmos padrões com proporções entre 531 

67 – 89% quando a simulação estava em um ponto de referência biológico conservado, assim 532 

como obtiveram reduções em baixos nível de explotação da população.  533 

No Alabama a mesma simulação foi realizada para troféus de bagre (Pylodictis olivares), 534 

Marshall et al. (2009) obtiveram como resultado que a abundância de troféus de P. olivares 535 

seria reduzida em aproximadamente metade para cada aumento de 5% na exploração dos 536 

comprimentos mínimos dessa espécie.  537 

A modelagem pode fornecer informações sobre o status da população em diferentes níveis de 538 

explotação e propiciar a exploração de soluções para cada caso. A pesca esportiva 539 
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especificamente é uma atividade que está em crescimento e precisa de gerenciamento assim 540 

como as demais, devido aos impactos que pode exercer.  541 

Contudo, reforçamos a necessidade de se limitar a pesca comercial e esportiva apenas para 542 

pescadores e empresários dos municípios localizados na região do médio e alto rio Negro, 543 

atrelada a fiscalizações para que haja o cumprimento dessa limitação, assim como seja 544 

cumprido integralmente o Decreto 31.151 que rege a pesca comercial na bacia do Rio Negro.  545 

CONCLUSÃO 546 

Dado o exposto é possível concluir que os locais mais próximos a Barcelos apresentam maior 547 

intensidade de pesca, exibindo reduções nas médias de tamanho dos tucunarés-açu (Cichla 548 

temensis) e rendimento das pescarias, por serem locais que proporcionam menores gastos com 549 

combustível e de rápido acesso. De maneira geral, a intensidade de pesca está causando 550 

reduções nas médias de tamanho dos tucunarés-açu e no rendimento das pescarias, devido ao 551 

aumento no número de pescadores tanto comerciais quanto esportivos. Resultados como esses 552 

podem auxiliar na elaboração de planos de manejo, por meio de zoneamento de áreas, 553 

principalmente devido a identificação de áreas com maior intensidade de exploração.  554 
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Figura 8 852 

TABELAS 853 

Rios 
Dias de pesca 

(Pesca Comercial) 

Dias de pesca 

(Pesca 

Esportiva) 

Intensidade de Pesca 

(N° de visitas por 

mês) 

Uneiuxi 96 109 
0 - 300 

Aiuanã 144 162 

Caurés 318 375 

300 - 600 Itú 384 470 

Preto 462 488 

Demeni 716 885 

≥ 600 
Quiuini 744 904 

Aracá 824 962 

Negro 836 1.299 

Tabela 1 854 

Intensidade de 

pesca (dias de 

pesca) 

N 
Comprimento 

mínimo (cm) 

Comprimento 

máximo (cm) 
Média Moda Mediana 

Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de Bowley 

300 276 16,00 88,00 63,29 82,00 63,00 17,15 0,06 

300 a 600 217 29,00 84,00 55,52 50,00 54,00 12,64 0,16 

≥ 600 4.404 12,00 90,00 46,69 42,00 45,00 10,76 0,23 

Tabela 2 855 

Intensidade de 

pesca (dias de 

pesca) 

Coeficiente Percentilíco de Curtose 

( 𝐾𝑝) 

até 300 0,37 Platicúrtica 
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300 a 600 0,27 Platicúrtica 

≥ 600 0,09 Leptocúrtica 

Tabela 3 856 

PESCA COMERCIAL 

Comprimento médio 

  Estimativa 
Erro 

Padrão 
Valor-t  Valor-p 

Intercepto 61,3263 1,1898 51,6280 
<2e-

16*** 

Distância -0,0700 0,0106 -0,0690 0.945 

Número de 

pescadores 
-2,6100 0,0018 

-

12,5780 

<2e-

16*** 

AIC 4.511    
Peso médio 

  Estimativa 
Erro 

Padrão 
Valor-t  Valor-p 

Intercepto 4,8179 0,1818 16,5060 
<2e-

16*** 

Distância -0,2700 0,0016 -1,6560 0.0977 

Número de 

pescadores 
-0,4400 0,0003 

-

15,9090 

<2e-

16*** 

AIC 2187,10    
Rendimento médio 

  Estimativa 
Erro 

Padrão 
Valor-t  Valor-p 

Intercepto 2,4093 0,0909 26,5060 
<2e-

16*** 

Distância -0,1300 0,0008 -1,6570 0.0980 

Número de 

pescadores 
-0,2200 0,0001 

-

15,9090 

<2e-

16*** 

AIC 1319,10    
Tabela 4 857 

 PESCA ESPORTIVA 

Comprimento médio 

  Estimativa 
Erro 

Padrão 
Valor-t  Valor-p 

Intercepto 59,4037 2,6515 22,4040 <2e-16*** 

Distância 3,9200 0,0163 2,4040 0.0165* 

Número de 

pescadores 
-3,8800 0,0029 

-

13,5980 
<2e-16*** 

AIC 4362,20    
Peso médio 

  Estimativa 
Erro 

Padrão 
Valor-t  Valor-p 

Intercepto 4,2430 0,4027 10,5370 <2e-16*** 
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Distância 0,6700 0,0025 2,6880 0.0074* 

Número de 

pescadores 
-0,6500 0,0004 

-

14,9460 
<2e-16*** 

AIC 2100,60    
Rendimento médio 

  Estimativa 
Erro 

Padrão 
Valor-t  Valor-p 

Intercepto 2.1212 0,2014 10,5330 <2e-16*** 

Distância 0,3300 0,0012 2,6920 0.0073** 

Número de 

pescadores 
-0,3200 0,0002 

-

14,9470 
<2e-16*** 

AIC 1269,10    
 Tabela 5 858 

Parâmetros Valores 

Coeficiente de von 

Bertalanffy 

𝐿∞ = 92,40 cm 

K = 0,21 

Longevidade (A0,95) 14,27 anos 

Mortalidade Natural (M) 0,20 – 0,60 

Mortalidade por pesca (F) 0,00 – 0,60 

Explotação (u) 0,00 – 0,50 

Comprimento total 

mínimo 
20 cm 

Tabela  6859 
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SÍNTESE 

Esta dissertação apresenta os resultados do estudo sobre os efeitos da pesca esportiva e 

comercial sobre o tucunaré-açu (Cichla temensis) em um trecho do médio rio Negro. Dividida 

em dois capítulos, o primeiro acrescenta informações sobre as características das operações de 

pesca esportiva que ocorrem na bacia do rio Negro, trazendo informações sobre tempo de 

atuação da atividade, quais as embarcações e potencias de motores mais utilizadas, classificação 

das modalidades, rios onde a atividade ocorre e sobre a preferência dos pescadores esportivos 

pela espécie Cichla temensis. 

 O segundo capitulo traz informações sobre o status do estoque de tucunaré-açu (Cichla 

temensis) frente a intensidade de pesca exercida por rio pela pesca comercial e esportiva, os 

quais foram divididos em três taxas: baixa, moderada e alta. Por esse método foi possível notar 

que conforme aumenta a intensidade de pesca o comprimento médio da população tende a 

diminuir. Foi também realizado seis Modelos Lineares Generalizados, onde para pesca 

comercial foi possível observar que todas as variáveis preditoras exerceram impacto negativo 

sobre o comprimento total e peso médio dos tucunarés, assim como sobre o rendimento das 

pescarias. Já nos modelos para pesca esportiva apenas o número de pescadores apresentou 

impacto negativo sobre o comprimento total médio, peso médio e rendimento das pescarias. 

Por fim com o modelo de simulação feito foi possível notar que quando a mortalidade 

por pesca foi igualada a mortalidade natural, houve uma redução de 19,75 – 88,47%.  na 

abundância de troféus de tucunaré. Os resultados indicam que devido ação de captura da pesca 

comercial nesses locais a população de troféus tem sofrido reduções, e que a pesca seletiva vem 

causando truncamento no comprimento da população. Dessa forma se fazem necessárias 

medidas para mitigação e diminuição desses impactos.  
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ANEXO A – Modelo de questionários aplicados aos operadores de turismo de pesca e 

pescadores esportivos 

PESCA ESPORTIVA 

PARTE 1 – Operadores de turismo de pesca 

Nome: ___________________________________________________________ 

Idade: ___________________________________ Sexo: (   ) FEM     (    ) MAS 

Início da operação: _____________________ 

Meses de atuação (início e fim da temporada): _____________________________ 

Tipo de empreendimento:_____________________ 

Canoas utilizadas:___________________________ 

Potência dos motores utilizados:________________ 

Quantidade máxima de pescadores esportivos atendidos (N): __________________ 

Tempo de contração do pacote de pesca (dias): ______________________ 

Quais os rios que você realiza o turismo de pesca? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

PARTE 2 – Pescadores de pesca esportiva 

 

Preferência por alguma espécie de tucunaré?  

              (       )Sim                   (     ) Não 

Se sim, escale as espécies conforme sua preferência de captura? 

 
Tucunaré comum (Cichla monoculus) 

 
Tucunaré borboleta (Cichla orinocensis) 

 
Tucunaré paca (Cichla temensis) 
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Por que é a sua preferida? (Cite duas características marcantes) 

1) ____________________________ 

2) ____________________________ 

 

 

 

 

 
Tucunaré tauá (Cichla nigromaculata) 
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ANEXO B – Modelo de questionários aplicados aos pescadores comerciais e 

operadores/empresários de pesca esportiva 

 

PESCADOR COMERCIAL E OPERADORES DE TURISMO DE PESCA 

 

Foram realizadas as mesmas perguntas para ambos atores (pescador comercial e 

operadores/empresários de pesca esportiva) 

 

1. Quais locais (rios) que você realiza pesca? (Na hora da aplicação foi mostrado um mapa para 

que fizessem a identificação do rio) 

2. Quantas vezes por semana você pesca nesses locais?  

3. Quantos pescadores/clientes em média você leva por local de pescaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio:____________ 

VISTAS POR MÊS 

N° de vezes: 

________________ 

PESCADOR/LOCAL 

N° de pescadores: 

________________ 

 

Rio:____________ 

VISTAS POR MÊS 

N° de vezes: 

________________ 

PESCADOR/LOCAL 

N° de pescadores: 

________________ 

Rio:____________ 

VISTAS POR MÊS 

N° de vezes: 

________________ 

PESCADOR/LOCAL 

N° de pescadores: 

________________ 

 

 

Rio:____________ 

VISTAS POR MÊS 

N° de vezes: 

________________ 

PESCADOR/LOCAL 

N° de pescadores: 

________________ 

 

Rio:____________ 

VISTAS POR MÊS 

N° de vezes: 

________________ 

PESCADOR/LOCAL 

N° de pescadores: 

________________ 

 

Rio:____________ 

VISTAS POR MÊS 

N° de vezes: 

________________ 

PESCADOR/LOCAL 

N° de pescadores: 

________________ 

Rio:____________ 

VISTAS POR MÊS 

N° de vezes: 

________________ 

PESCADOR/LOCAL 

N° de pescadores: 

________________ 

 

 

Rio:____________ 

VISTAS POR MÊS 

N° de vezes: 

________________ 

PESCADOR/LOCAL 

N° de pescadores: 

________________ 

 


