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AGENDA DA II REUNIAO DO SCC-CGBA

1. Abertura da reunião
2. Apresentação dos Participantes
3. Definição do Coordenador
4. Retomada das discussões de proposta de plano de gestão para o uso sustentável dos recursos
pesqueiros da Bacia Amazônica.
4.1. Apresentação das Informações Levantadas sobre a bacia amazônica
4. 2. Apresentação da problemática da pesca
a) Pirarucu (captura, normas e critérios para manejo)
b) Piracatinga (norma)
c) Arraia (liberação para ornamental, regras para consumo)
d) Aruanã (manejo de alevinos)
4.3. Situação dos principais estoques (pesca comercial-consumo-alimento)
a) Tambaqui,
b) Piramutaba,
c) Dourada,
d) Pirarucu,
e) Jaraquis,
f) Matrinchãs,
g) Curimatã
h) Aruanã,
i) Tucunaré,
f)Migradores (Dourada, Piramutaba, Babão)
g)Não Migradores (Caparari, Surubim, Mapará, Piraíba)
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5. Definição de Estratégias para elaboração do Plano
6. Discussão de constituição das câmaras técnicas
7. Leitura e Aprovação do Regimento Interno do Sub-Comitê Científico do CGBA
8. Considerações finais

Aos 22 dias do mês de setembro de 2008 teve início a II reunião do Subcomitê Científico
da Bacia Amazônica para iniciar o processo de discussão para elaboração do Plano de
Gestão do uso sustentável dos recursos pesqueiros da bacia amazônica – SCC-CGBA.
O Superintendente do Ibama no amazonas Prof. Henrique Pereira fez abertura da reunião
e desejou a todos sucesso. José Dias fez algumas considerações preliminares sobre o
processo de implantação do SCC-BA em seguida apresentação Participantes.
Após a apresentação de todos foram dadas Informações para os presentes de quem são
os representantes do SSC, onde pelo menos há 1 representante de cada estado da bacia
amazônica. Lembrou-se ao grupo que todos os componentes do subcomitê foram
convidados, porém somente alguns se fizeram presentes pois alguns já tinham outros
compromissos agendados.
Seguindo os trabalhos foi apresentada a agenda para os participantes e recebimento de
sugestões. Os presentes sugeriram acrescentar grandes migradores, sedentários,
migradores. Foi sugerido pelo José Dias que fosse escolhido um Coordenador. Os
presentes sugeriram os nomes de Ronaldo, Efrem, Geraldo. Porém não ficou definido.
Clemeson faz uma retrospectiva da I reunião do SCC-BA, como foi o processo de
elaboração das discussões. Em seguida apresentou o que foi levantado em termos de
informações sobre a bacia.
Maurodiz que o plano de gestão da bacia como um todo, talvez demore muito. Poderia se
pensar numa estratégia diferenciada para cada grupo de recursos. Há muitas diferenças
entre esses grupos e informações diferentes e em cada estado da região.
Clemeson diz que essa foi uma discussão na I reunião onde o grupo não soube como
definir estratégias para atacar os problemas.
Zé Dias diz que do ponto de vista da gestão, talvez se lance uma estratégia, onde
algumas coisas aconteçam mais rápida e outras a médio e longo prazo. O importante é
que no final teremos uma influencia nas políticas publicas para pesca na amazônia.
Rodrigo Feltran diz que tem que saber até onde vai esse plano macro. Seria melhor
pegar as peculiaridades regionais e estabelecer um marco divisor, saber o que as regiões
tem em comum e a partir daí fazer um plano geral.
Ronaldo Barthem lembra que algumas áreas tem vocações diferentes de outra por
exemplo o Xigu para ornamental, a amazonia central pesca extrativa, o alto amazonas
com a Pesca amadora. Poderia see trabalhado um Zoneamento da Pesca com grupos de
espécies.
Rodrigo Feltran Poderíamos verificar quais as necessidades e importâncias para cada
estado.
Ronaldo concorda dizendo que cada estado vai ter uma vocação e isso tem que ser
levado em conta.
Rosenil pergunta como estão funcionando os grupos de gestão nos estados.
Zé Dias responde que alguns avançaram mais e outros menos. Mas, como o Próprio
comitê esta avançando devagar os estados estão na mesma situação.
E acrescenta ainda que os comitês de Gestão de bacia, não vem o recurso pesqueiro,
como parte da gestão das águas.
Rosenil Já que os grupos de gestão estão em tempos diferentes, cabe mesmo ao SCC
encaminhar.
Fernando Reader diz que realmente a “Camada” seria fina, na gestão macro. Do ponto
de vista de gestão poderia definir o Plano levando em conta da questão Ambiental, Social

e Econômica. Alguem comenta que em Rondônia a pesca comercial profissional foi
extinta.
Zé Dias diz que o importante é que se tenha a concepção de onde se quer chegar.
Mauro diz que deve se estabelecer zonas de pesca amadora, cessão de uso, licitação
porque terá muito conflito.
Rodrigo Feltran diz que o mote da pesca amadora é “conservar”.
Zé Dias esclarece que o que esta acontecendo é que esta se fomentando o conflito entre
a pesca amadora e a profissional nos estados pela forma como esta sendo conduzido o
processo de proibir uma em detrimento de outra.
Janice o que esta acontecendo é que a pesca amadora ganha, porque o loby é maior.
Clemeson Algumas coisas foram colocadas como Zoneamento, Câmaras Técnicas, Subbacias, grupos de espécies. Então agora teremos que definir como será feito.
Zé Dias temos que definir de forma mais objetiva o que seriam as zonas, alguns recursos
estariam em mais de uma zona.
Clemeson temos que trabalhar com transversalidade em algumas situações.
Ronaldo Barthem Algumas espécies de grandes migradores tem sua migração barrada
pelas hidrelétricas. Dá para administrar recursos municipais, estaduais e internacionais. O
Problema é que tem áreas diferentes, impactos diferentes. Etc. Os Migradores são bons
indicadores de onde terminam a planície.
Rodrigo Feltran Um dos problemas e pegar os filhotes de Pirarucu, para engorda e diz
que isso é aqüicultura.
Zé Dias o importante nesse plano é começar. Vamos eleger as estratégias e atacar, sem
perder de vista o Plano Geral da Bacia. Identificar as lacunas de conhecimento, e não so
complementação de regras.
Clemeson continua com a apresentação do Roteiro de elaboração do Plano de Gestão.
Zé Dias diz que independente do roteiro se continua a idéia de trabalhar por área
geográfica ou por grupos de espécies.
Ronaldo Barthem diz que melhor é por local, recursos e tipo de pesca. Por isso o
Zoneamento seria importante porque reconhece as necessidades.
Ronaldo Barthem explica que a estrátégia dos migradores é diferente da dos sedentários.
As vezes a área geográfica define como vai ser trabalhado o recursos.
Rodrigo diz que na Pesca dos Bagres, Pesca do Pirarucu, Pesca Amadora sempre vai
haver alguma sobreposição.
Clemeson lembra que não devemos esquecer dos conflitos existentes na região que são
bastante sifnificativos.
Ronaldo esclarece que a Pesca dos Grande Bagres é da foz a nascente, não afeta o
Xingu.
Janice lembra que as câmaras técnicas irão trabalhar os conflitos em cada área.
Clemeson estamos a costumados a ver o recursos de forma isolada e tratar de como se
pode usar esses recursos para manter a sua sustentabilidade.
Ronaldo: quando você coloca varias camadas (geográficas, administrativas, econômicas
etc) você tem que achar um jeito de como tratar.
Zé Dias então podemos definir então como será tratado: por área, recurso, atividade.

Ronaldo complementa como estão distribuído, onde estão, quais as estratégias de
exploração.
Nos estamos indo da calha pra cima, mas o desmatamento vai de cima pra baixo.
A calha já esta bem definida como ocorre a distribuição do uso dos recursos.
Fernando Os problemas vem pulverizados
Ronaldo estamos aqui propondo arcabouço para que se tomem medidas que possam
resolver esses problemas.
Fernando Por exemplo a arraia, era pega de todos os lugares da amazônia para
exportação porque a demanda deles é grande.
Ronaldo: o Estado esta querendo trabalhar com ornamentais a nível de bacia.
Zé Dias falou que o ibama irá bancar as reuniões do subcomitê Científico.
Mauro a SEAP esta fechando os convênios e o primeiro que será fechado vai ser o da
bacia amazônica. Temos recurso do PAC para investir na pesca e aqüicultura. Identificar
o que tem de emergencial de pesquisa, para que possa formatar um edital. Se pegarmos
por pescarias, temos clara definição onde tem. Na. Pesca amadora pode se saber onde e
quais os problemas. Definindo linhas de ação prioritárias a gente pode buscar recursos.
Rosenil: Lembra que nas Superintendências o quadro de recursos humanos é pequeno.
Mauro vamos pegar o exemplo dapesca amadora: onde estão os conflitos onde estão os
potenciais.
Pesca Amadora; Peixes Ornamentais; Bagres Migradores-– Piramutaba. Dourada, babão;
Migradores de escama; Sedentários
Tarde
Zé Dias apresenta a estrutura do Comitê de Gestão do Uso sustentável da Bacia
Amazônica para os participantes que não estavam presentes na primeira reunião do SCC.
CGBA- Instituições federais e da sociedade civil; SCC- Instituições de Pesquisa de Cada
estado GG-AC, AM, PA, RR,RO,MT,AP.
O comitê geral não toma decisões sem antes consultar os GG , SCC e SCA. A Idéia é ter
no final uma publicação com o plano de gestão e com revisão de 5 em 5 anos. As
câmaras técnicas criadas serão ligadas ao SCC, e se reportarão diretamente a ele.
Mauro diz que no caso de alguns grupos nos estados, existem os conselhos estaduais.
Como ficam a aproximação dos GG. Sugestão de demandar para esses conselhos.
Zé Dias: temos tentado aproximar os que já existem Verificar se são paritários.
Mauro: primeira tarefa para o comitê nacional então será levantar como estão a situação
nos conselhos municipais (levantar problemática no CGBA). Desafio é as pontas. Isso tem
a ver com a representatividade dos atores.
Mauro: Tem que fazer esse recorte porque as vezes os estados tem interesse
diversificado.
Rosenil: Fala sobre o exemplo da migração dos bagres onde o estado do Acre esbarra
com os problemas dos pescadores do Amazonas.
Clemeson apresenta o que já existe atualmente sobre peixes ornamentais
Peixes Ornamentais
•

1300 espécies de interesses;

•

174 espécies e 6 gêneros autorizadas;

•

1116 espécies em análise pela SBI;

•

Principais pólos de produção – Barcelos/AM e Altamira/PA;

•

Rio Xingu (Altamira), Rio Negro (Barcelos, S. Izabel e São Gabriel da Cachoeira),
Rio Tapajós, Rio Amazonas (Alenquer e Oriximiná), Rio Madeira, Rio Purus, Lagos
de Tefé e Coari;

•

Barcelos – cerca de 1000 famílias envolvidas;

•

Altamira – cerca de 500 famílias envolvidas;

•

Cerca de 30 milhões de exemplares exportados por ano;

•

Cerca de 25 milhões é dado como contrabandeado anualmente;

Lucia Góes diz que os dados sõ dos anos 70 e que os dados não são confiáveis, a maior
mortalidade é entre o pescador e exportador é 10%.
Lucia, diz que a relação de uso da área com parentesco e compadrio, no rio negro a
pesca esta estabelecida com arranjo social de parentesco, esta em cima de um rio
chamado Tea, onde existe duas famílias que comandam, Raimundo Ribeiro e Cesário.
A principal pesca de ornamental do rio Jutai esta na área de Roraima, principal pesca de
rodostomus.
Em termos de concentração de pesca o rio Xingu (70 km) é mais significativo do que o rio
Negro 60% é o cardinal.
Exportadores do sudeste estão demandando algumas piabas que não tem valor
comercial.
Mauro: tem que levar em consideração o pacote, pois o mercado coloca regras.
Michel pergunta o que tem sobre normas para ornamental?
Clemeson responde que tem a IN 13, In 28 para defeso para cardinal; E procedimentos
para exportação.
No rio Negro a pesca é de Cardinal, rodostumus, raias e corydoras
Fernando: Quais as prioridades econômicas .
Ronaldo: Cardinal, Raias, Acaris e aruanas.
Lucia : Cadeia produtiva, cardinal no rio negro e a produtividade , organização social,
mortalidade, manejo sanitário.
Foram treinados os pescadores para coletar os dados e a colônia de pesca também foram
treinadas para recolher os dados.
Temos que fazer Mapeamento da áreas de pesca.
Fernando diz que antes de tudo isso devia saber se isso esta afetando as questões
ambientais. Levar em conta a produtividade biológica. Se a exploração do bicho é um
problema demográfico. Então vamos pegar essas informações.
Lucia: levantou 44 milhões, o Chão 66 milhões o Ibama tem 19 milhões. Precisamos
saber quanto ta saindo de cada área de pesca principal. São 42 afluentes mas a pesca
esta concentrada em 14 locais.
O Cardinal não esta sendo vendido no ano, mas sim no próximo ano. Tem que ter
cruzamento de dados entre a captura e a exportação.
Álvaro são 50 anos de exploração de cardinal e ainda continua sendo explorado.

Ronaldo: estamos querendo estruturar o problema.
Lucia: precisamos saber o preço na ponta, o manejo do produto ate ir no exportador.
Clemeson se o mercado exige 19 milhões ele esta tirando 40 milhões da natureza e 20
milhões esta morrendo.
Ronaldo temos que controlar quanto ele esta pegando. Temos que conhecer a dinâmica
da população.
Zé Dias temos que fazer o controle na captura. Monitoramento bioestatístico por área das
espécies bandeiras.
Lucia: O problema é saber quanto tempo passa para o exportador leva pra vender.
Michel pergunta se diminui o tamanho do cardinal? Respondem que Sim em algumas
áreas sim.
Rodrigo Não temos os dados de quanto o exportador compra. Não temos o desembarque
do peixe ornamental.
Ronaldo: temos um conjunto de 4 estoques no rio negro. E a partir daí podemos fazer
todos os estudos, há outros problemas relacionados?
Lucia há problemas de queimadas e desmatamento e retirada de seixos.
Janice Onde nos queremos chegar? Estamos meio perdidas nas discussões.
Zé Dias depois a gente tem que ver sugestões para resolver.
Ronaldo pegamos uma área, uma espécie, e vimos a problemática.
Mauro a ideia é que pegamos isso como referencia. E possamos fazer isso em outras
bacias.
Janice quer que fique claro que temos que fazer para as áreas que ainda não estão
sendo feitas.
Mauro diz que a SEAP está implementando um CIPAR em Barcelos, para recebimento
dos peixes. Ai se pode fazer a estatística. Isso será um grande desafio. A idéia é que seja
um pólo e que tenha barcos que venham pegar a produção dos coletores e levem para
esse centro.
Rodrigo temos as outras espécies que são consideradas categoria “variedades” que
vamos ter só o dado econômico.
Fernando: Eu estou representando um órgão de conservação, a primeira demanda é a
pressão demográfica . Qual o efeito da pesca nessa espécie, se já esta sendo pescado 50
anos, então vamos atacar os problemas econômicos e sociais.
Zé Dias para fazer ordenamento da espécie, temos que saber qual o estoque.
Ronaldo qual o desdobramento. Escolhemos a Área, a espécie, o estoque. Onde vamos
concentrar o nosso esforço do foco.
Mauro acho que agora é encaminhar para a câmara técnica.. Temos que pensar ações
de curto e médio e longo prazo. Que será levado ao subcomitê.
Janice eu não concordo, a câmara técnica tem escolher as prioridades. Passa para o
grupo maior para conhecimento.
Mauro primeiro que o comitê é consultivo, isso quer dizer que nem tudo que sair vai ser
acatado. Muitas vezes o que pode vir da câmara técnica é o ideal, mas tudo será
negociado.
Se elegendo prioridades temos um teto orçamentário, e algum momento vai ser cortado.

James Acho que temos seguir a linha. Altamira vai ter uma hidrelétrica. O Ambiente vai
ser perdido. Vai ter uma medida mitigadora. Muitas dessas espécies so tem ocorrência
no Brasil. Não temos prospecção.
Ronaldo: elegemos a estrutura: Atividade- região – avaliação de estoque, Zoneamento
por atividade: Rio negro, rio Xingu.
James o pessoal de Mamiraua, estão fazendo estudos e vão fazer manejo das espécies
de dentro do lago.
Álvaro: um dos critérios é alta abundancia e ocorrência alta.
Clemeson: Considerar biologia reprodutiva, definir quanto podem ser explorada. O Setor
produtivo está pressionando sobre a captura de aruanã.
James foi liberado pelo ARPA um projeto piloto para fazer manejo de aruanã, para
captura de alevinos.
Finalmente ficou definido como será escolhido a estrutura para elaboração do
Plano. A estrutura será como exemplo abaixo.
Atividade: Pesca Ornamental
Região: rio Negro Xingu, Juruá
avaliação de estoque: cardinal.
Peixes ornamentais
Problemas
•

Perda por mortalidade de captura e transporte;

•

Contrabando (arraias, aruanãs e acaris);

•

Espécies de interesse pela pesca comercial;

•

Ausência de controle;

Informações geradas
Cardinal (rio Negro), Acará-disco e coridoras (rio Purus)
•

Mapeamento;

•

Cadeia produtiva;

•

Organização social;

•

Mortalidade,

•

Produtividade;

José Dias Levantar os pesquisadores que poderiam ajudar .
Pesquisadores: Chao, Jansen, Lucia Góes, Patricia Chavert, Lucia Rapp, Marcelo
Torres, Anatole, Getulio, Efrem, Victoria Isaac, Jaime (91- 32522079), Rosalia Cutrim.

PESCA AMADORA
Michel faz algumas considerações sobre os levantamentos de pesca amadora.
Atividade: Pesca Amadora
Região: Médio Rio Negro, cabeceira Xingu, rio branco, rio Guaporé, lago balbina, rio
uatumã.
Avaliação de estoque: tucunaré açu, cachorra, pescada, bicuda, pirarara, surubim, piraiba.
Conflitos:Áreas de pesca (sítios pesqueiros-PA); pescador profissional; Decreto no Médio
rio negro proíbe a pesca profissional de Manaus. No rio branco - acordo de pesca.
Demanda de liberar pirarucu para pesca amadora . O estado do amazonas liberou a
pesca na reserva mamirauá. “ Pesque e Doe”.
Janice fala sobre as revisões bibliográficas que fez sobre mortalidade do pesque solte.
Ronaldo: pesca comercial é biomassa, para pesca esportivo é troféu é tamanho maior.
Álvaro comenta que o peixe grande não briga muito, cansa logo pelo menos foi o que foi
observado no experimento que fez no alto rio negro.
Lucia pergunta sobre a capacidade de suporte para hotéis e pousadas.
Michel diz que não sabe a mortalidade natural, mortalidade por pesca, então não da pra
saber qual a capacidade de suporte.
Álvaro, o tempo mínimo de se recapturar o mesmo peixe não é menor que 1 semana.
Michel o rio negro esta loteado, os operadores fizeram privatização de área a margem do
estado.
A demanda é fazer Zoneamento de área e definir capacidade de suporte.
Fernando: dois seguimentos que lutariam pelo ambiente preservado. Pois se fossem bem
trabalhados poderiam ser aliados na luta pela preservação do ambiente aquático.
Mauro fala que outras demandas são a competência e legislação.
No estado do Amazonas o IPAAM licencia, nos outros estados não licenciam e não tem
controle.
Mauro isso é a ausência de uma política do estado, temos que correr atrás do prejuízo.
Michel fala que tem problemas de tributação que não pagam. Questão trabalhista. Seis
meses ele contratado recebe somente diária.
Lucia tentou criar um código de conduta para os operadores. Ninguém conseguiu.
Michel acho que o caso é acionar os órgãos responsáveis para regularizar a questão
trabalhista.
Mauro o Loby é Político e econômico e há interesse do estado.
Michel: fala sobre o plano de ordenamento da pesca amadora para o estado do
amazonas.
Mauro: Produção estatística da pesca amadora. Pensar uma estratégia.
Michel fez um experimento para saber sobre estatística de captura para pesca amadora
Álvaro: Diz que eles tem o dado de produção e captura. Mas tem medo de dar essa
informação por causa da concorrência.

PESCA AMADORA
Áreas Principais
•

Médio Rio Negro, Cabeceiras rio Xingu, rio Branco, rio Guaporé/Mamoré, Lago
de Balbina, rio Uatumã, rio Tapajós, rio Roosevelt, rio Aripuanã, rio Madeirinha,

Avaliação de Estoques
•

Tucunaré-açu (Cichla temensis),

•

Tucunaré (Cichla spp);

•

Cachorra (Hydrolycus spp);

•

Pescada (Plagioscion spp);

•

Bicuda (Boleugerella lucius);

•

Peixes de couro (pirarara, surubim, caparari, piraíba, etc)

•

Pirarucu;

Conflitos
•

Áreas de pesca (sítios pesqueiros-PA); terras indígenas-AM; pescadores
profissionais - Altamira; médio rio Negro-decreto estadual do rio Negro proibição da pesca comercial; rio Branco – Acordo de Pesca/RR

Demandas
•

Mortalidade do pesque e solte;

•

Zoneamento e capacidade suporte;

•

Competências e legislação;

•

Impacto da atividade nos estoques;

•

Estatísticas da pesca esportiva;

Pesquisadores: Michel, Daniel, Carlos Edwar, Bruce Forsberg, Vandik, Solange
Arrolho, Mario Tomé, Thaissa Sobreiro, Álvaro Lima, Alexandre Rivas, Kelven
Lopes.
Fernando pede que se discuta a piracatinga.
Ronaldo: O problema está na captura do boto, e ausência do estado na região para coibir
a pesca do boto que é proibida por lei.
Mauro O problema é serio, tem que fazer uma relação custo beneficio. Tem que avaliar a
produção.
Precisamos ter parâmetros para definir uma proibição.
Zé Dias. O ICMBIO tem que cobrar as informações dos responsáveis.
O ICMbio buscará as informações que já foram definidas em Reuniões anteriores para
que possa definir as regras para ordenamento.

23/09 Manhã
PESCA CONSUMO
PIRARUCU
Clemeson expõe sobre o problema da captura de alevinos de Pirarucu. Falou sobre o
problema com o CEPTA que se mostrou totalmente contra essa forma de manejo.
Rodrigo fala sobre o conhecimento das experiências com Pirarucu, que é uma pratica
comum no estado de Rondônia. Diz que o SEBRAE começou com um projeto de engorda
de pirarucu onde pegam casais colocam no lago e esperam procriar e engordam os
alevinos.
E de opinião que considerem essa pesca como captura, e não se solte nem uma cota na
natureza que evitaria esse problema dos patógenos.
Zé Dias diz que DNOCS começou a trabalhar a espécie desde 1960, o problema é que
não se conseguiu ainda fechar o ciclo para psicultura precisa ter o ciclo completo.
Mauro remete a um estudo de viabilidade, para testar se isso é viável. Proposta de
projeto piloto.
Zé Dias, tem o manejo de lagos em áreas protegidas, o manejo de lagos com acordos, e
piscicultura em áreas particulares.
Álvaro diz que no Acre o pirarucu com 3 anos alcança 1,60m.
Fernando Não concorda também em soltar uma parte da natureza, diz que para quelônio
isso não funciona. Concorda em fazer cota e considera perda do estoque natural.
Ronaldo Acha uma lógica boa. Mas esta preocupado porque o pirarucu tem uma
demanda nacional e internacional e se tomar uma medida sem critérios pode ser que a
pressão seja muito grande em cima da espécie.
Lucia fala sobre o congresso que foi é que tinha um pesquisador que fez modelagem
matemática para pirarucu, de uma pesquisadora na região de mamirauá. Rede Propeixe
reuniu-se e fez um perfil da piscicultura da região norte. Outro trabalho que fala morfologia
é de um americano que diz que são espécies diferentes.
James diz que o INPA esta treinando os filhotes para comerem alimento seco. E tem um
projeto para fazer ultrasom nas gônadas, mas o CNPq não liberou.
O alevino de pirarucu custa 2,00 por centímetro. A gente não tem legislação única na
bacia.
Ronaldo quando se libera na natureza estamos criando uma concorrência.
Zé Dias diz a idéia é caracterizar o problema e não achar a solução. Encaminhar para
uma câmara técnica discutir isso.
Ronaldo além de fazer estudo da parte biológica tem que fazer também da parte legal.
Rosenil diz que segundo os pescadores tem muito pirarucu no rio abunã, e dizem que
querem fazer captura e não podem porque esta proibida.
Sugere que façam um trabalho de pesquisa para saber se a abundância de pirarucu é
muito grande.
Fernando Diz que é a favor do manejo natural das espécies.

Janice diz que não tem como adiar isso, mas acha que a saída é só com a captura de
matrizes.
Mauro encaminhar de tal forma que para os alevinos se possa fazer um projeto piloto.
Também acha que manejo e psicultura não são excludentes, e a relação custo beneficio
não esta muito clara. No manejo a recuperação de estoque é muito rápida e já tem provas
claras. Do ponto de vista biológico os resultados são ótimos. Mas tem gargalos na cadeia
produtiva, pois tem muita produção e não tem como colocar no mercado, porque tem
dificuldade de transporte, armazenamento, fica na mão de uma pessoa só, que controla o
preço. No plano de gestão da bacia precisa ter um capitulo somente para pirarucu. A
SEAP conseguiu colocar um fabrica de gelo em Maraã, quer ainda fomentar ainda mais a
questão de transporte e mercado. A distribuição de cotas hoje é feita entre eles. A SEAP
recebeu denuncia que esse processo não esta sendo transparente. Isso não esta
institucionalizado, temos que estabelecer critérios que sejam transparente. Pensar na
problemática do pirarucu na bacia inteira e a formas de uso do recurso também.
O que incentivou o manejo foi justamente a proibição. Hoje vale somente manejo para
áreas protegidas e acordos de pesca.
Ronaldo diz que o pirarucu funciona como boi na amazônia. A psicultura está buscando
outro tipo de comercio.
Fernando diz que já é uma obrigação nossa fazer plano de manejo para o pirarucu que
esta na IN 5 no anexo II.
Mauro Diz que esta fazendo capacitação para manejo, outra questão é o lacre que esta
na mão do usuário. A questão do controle é importante. Outra coisa é controle pelos
órgãos ambientais. SEAP sugeriu diminuição de imposto para os que são manejados em
Manaus é avisado pra fiscalização que vai conferir. Mas se tiver uma virgula errada leva
pau do Peixe ilegal que esta chegando no mercado do mesmo jeito.
Rosenil O problema de legislação que proíbe em um estado e em outro não.
Mauro diz que temos a faca e o queijo da mão com a questão do manejo, é uma
experiência única no mundo que tem dado certo. E que para a gestão é um ponto muito
importante.
Ronaldo como vai se dar o monitoramento da retirada do alevino, desenvolvendo a
técnica de rastreabilidade genético.
James projeto aprovado no CEPAM para ver parte de genética de pirarucu. IBAMA esta
desenvolvendo DOP documento de origem do peixe (lagosta, pirarucu, ornamental).
Pirarucu (Arapaima gigas)
– Plano de Gestão
1. Captura de alevinos;
2. Ausência de normas critérios para manejo fora de áreas protegidas;
3. Proibida a captura no AM e AC, liberada nos outros estados;
4. Pontos de estrangulamento:
•

sistema de cotas,

•

transporte,

•

venda,

•

capacitação,

•

controle – lacres.

Encaminhamentos:
•

Estudo de manejo de alevinos em áreas manejadas para serem utilizados em
piscicultura;

•

Unificação da legislação do pirarucu na Bacia Amazônica;

•

Busca de soluções (sistema de
controle/fiscalização, lacres, alevinos)

•

DOP – Documento de Origem de Pescado;

•

Desconsiderar a devolução a natureza de indivíduos domesticados.

cotas,

transporte,

venda,

capacitação,

Pesquisadores: Marcelo Crossa, Rosana, Bruno Cavero, Roger, André Gandra,
Eduardo Ono, Rodrigo Roubach, Manoel Pereira Filho, Emir, Guillermo, Gelson,
Daniel Ituassu, Izeni Farias, José Senhorini, Leandro Castelo, Helder Queiroz,
Álvaro Lima, Geraldo Bernardino
GRANDES MIGRADORES – Calha do Amazonas (estuário ao Andes e rio Branco)
Ciclo de vida
Avaliação de estoque
Ronaldo explica sobre a dinâmica dos grandes migradores e da problemática com as
hidrelétricas.
Na calha do rio amazonas precisamos de estudo de biomassa.
James diz que ate perto de Itacoatiara tem flutuantes, e cada frigorífico controla um
flutuante, e eles tem horários previstos para executar a pesca e tem 3 a 4km de rio para
efetuar a pesca. Outra problemática é a questão da privatização do rio por moradores que
arrendam a frente de suas casas para pescadores.
Ronaldo problema de currais no estuário que pega muito juvenil de bagres.
Grandes Migradores (dourada - B. rousseaxii, piramutaba – B. vaillanti, babão – B.
platynemum)
Problemas:
Estuário:
•

Manejo da pesca industrial no estuário;

•

By catch;

•

Captura de juvenis por artes fixas (currais) na região do estuário;

Calha:
•

Pesquisa da pesca na calha principal da bacia – economia, ecologia, sociologia;

•

By catch de arraias nas pescarias de bagres;
Acesso aos Andes:

•

Áreas de cabeceiras dos rios de água branca-limites internacionais;

•

Represas hidrelétricas

Encaminhamentos:
•

Monitoramento

•

Indução de pesquisa

•

Normatização de artes fixas de pesca

•

Avaliação do estoque de piramutaba – José Dias vai fazer articulação

Pesquisadores: Ronaldo Barthem, José Dias, Rosseval Leite, Juan Carlos, Nídia
Fabré, Salvador Tello, Rosália/Israel, Carlos Cañas, Carolina Doria, Jacqueline
Batista, Michael Goulding, Tony Porto.
TARDE
Migradores Normais –Áreas
Ronaldo Diz que ainda não há indicio de colapso. O ambiente determina a dinâmica da
população. Quando se tiver fazendo conservação da bacia, tem que pensar em áreas
protegidas para reprodução, rotas migratórias, e proteção de matas de várzea.
James os peixes que estão no lago tem que sair pra reprodução. Então não da pra fazer
manejo de tambaqui em lago fechado.
Ronaldo Áreas protegidas e aumento da fiscalização na saída para reprodução do
tambaqui.
Fernando Diz que no Guaporé, a cada ciclo de 10 anos já abastece o lago com
tambaquis.
Tambaqui (Colossoma macropomum)
Problemas:
•

Sobrepesca;

•

Pesca manejada? - lagos

•

Desmatamento de matas ciliares;

•

Ausência de controle de desembarque;

•

Tamanho mínimo de captura – revisão;

•

Desconhecimento sobre os movimentos migratórios;

Encaminhamentos:
•

Revisão do tamanho mínimo;

•

Criação de áreas de exclusão de pesca – repovoadoras;

•

Monitoramento da produção;

•

Estudos dos movimentos migratórios em larga escala;

•

Criação de um programa de pesquisa multi-institucional para o Tambaqui;

Pesquisadores: Marle Corrêa, Manoel Pereira Filho, Mauro Ruffino, Geraldo Bernardino,
Victoria Isaac, Álvaro Lima, Carlos Edwar, Rosseval Leite, Luís Costa, Carolina Doria.
Ronaldo observa que quando se fala de migradores a gente esta tratando das calhas
principais: amazonas, negro e Solimões.
OUTROS MIGRADORES
Mauro fala que fez revisão sobre o que tinha. Mas já faz muito tempo.
Ronaldo os migradores tem que saber sobre as áreas de migração e os locais de
reprodução
Jaraqui (Semaprochilodus spp)
Matrinchã (Brycon spp)
Pacu (Mylossoma, Metynis, Myleus)
Aracu (Leporinus, Schizodon, Rythiodos)
Curimata (Prochilodus nigricans)
Mapará (Hypophthalmus spp)
Sardinha (Triportheus spp)
Pirapitinga (Piaractus brachypomum)
Problemas:
•

Ausência de informações continuadas (produção)

•

Desconhecimento do fluxo migratório de algumas espécies

•

Justifica-se a inclusão do jaraqui no anexo II-da IN 05/2004?

Encaminhamentos:

•

Revisão da permanência do jaraqui na IN 05/2004

•

Controle continuado da produção

•

Criação de um programa de pesquisa multi-institucional para os outros migradores

Pesquisadores: Geraldo Santos, James, Carlos Edwar, Raniere Garcez, Flávia Kelly,
Rosália, Michel Catarino, José Rabelo Neto, Gelson Batista, Charles Henry, Tony Porto
SEDENTARIOS
Tucunaré, acari, aruana, pescada
Problemas:
•

Ausência de controle de desembarque;

•

Tamanho mínimo de captura – revisão;

•

Ausência de informações continuadas (produção)

Encaminhamentos:
•

Revisão do tamanho mínimo - tucunaré;

•

Monitoramento da produção;

•

Criação de um programa de pesquisa multi-institucional;

•

Marco legal para a proteção do acari – período de defeso;

•

Manejo de lagos (rodízio, fechamento);

Pesquisadores: Michel, Daniel Crepaldi, Chao, Forsberg, Mário Thomé, Thaissa
Sobreiro, Israel, Sebastiao Batalha, Sidinéia Amadio, Helder Queiroz, Victoria Isaac,
Geraldo Santos, Efrem Ferreira
Arraias (Potamotrygon spp e Paratrygon spp)
Problemas:
•

Avaliação de estoques;

•

Ausência de normatização;

•

Espécies não descritas;

•

Pesca negativa – matança ou mutilamento;

•

Pesca no período reprodutivo;

•

Longo tempo para atingir a primeira reprodução;

•

Ausência de estudos sobre a biologia básica (ecologia e reprodução);

Encaminhamentos:
•

Monitoramento da produção;

•

Criação de um programa de pesquisa multi-institucional;

•

Inclusão no anexo II, espécie sobreexplotada – Paratrygon spp;

•

Criação de normas específicas para pesca negativa em áreas de turismo;

•

Elaboração de nota técnica – para proibir a pesca comercial;

Pesquisadores: Lúcia Góes, Patrícia Chavert, Getúlio, Sara Melo, Marcelo Carvalho,
Jaydione, Mauricio, Domingos Garrone Neto, Wallice Duncan, Jansen Zuanon,
Lisandro
Ronaldo diz que essa pesca deve ser proibida.
Mauro diz que se faça um documento técnico do Sub Comitê Cientifico considerando as
informações existente para submeter ao CGBA para proibição da pesca comercial.
OUTROS BAGRES ( Surubim, caparari, piraiba, surubim lenha)
Problemas:
•

Faltas de dados de produção;

•

Sobrepesca de recrutamento;

•

Revisão do tamanho mínimo;

•

Falta de informações sobre o ciclo de vida;

Encaminhamentos:
•

Monitoramento da produção;

•

Criação de um programa de pesquisa multi-institucional;

•

Avaliação de estoques;

•

Revisão das normas específicas;

Pesquisadores:Ronaldo Barthem, Mauro Ruffino, Victoria Isaac, Ana Fátima,
Rosália, Daniel Crepaldi, José Senhorini, Paulo Cecarelli, Carolina Doria, Lúcia
Mateus, Roodrigo Feltran.
Aruana
James fala sobre a problemática do arunã e a questão do trafico. A captura de alevino
para comercializar para o Peru. Proposta de fazer um Piloto na RESEX Auti-Paraná. Nas
áreas de manejo de alevino não terá pesca para consumo.
Mauro diz que a Nadia (SDS) ta cobrando uma solução para a captura dos alevinos.
E ele orientou para que seja encaminhado formalmente ao ibama e a Seap.

James diz que já tem 30.000,00 do ARPA para começar o projeto.
Lucia pergunta se o pessoal das áreas estão preparados para fazer esse manejo.
James estamos replicando o trabalho que foi feito no Peru.
Álvaro diz que a dificuldade de controle é maior na RESEX Autiparaná.
Rodrigo pergunta se tem como pegar os jovens sem matar os machos.
Álvaro diz que saiu do rio iça 1500 jovens.

Leitura dos Regimento Interno.
Retirar as coisas em vermelho das atribuições do coordenador e colocar no Secretario
Executivo.
Inserir as câmaras técnicas no regimento do scc.
Vamos definir o funcionamento das câmaras técnicas na próxima reunião.
Zé Dias Primeiro semestre 2009 reunião das câmaras técnicas
Encaminhar minutas do regimento, a memória e pedir dados dos componentes das
câmaras técnicas.
A reunião foi encerrada as 17:00 horas com agradecimento a todos os participantes.

