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Organização: 
◦ Definição de gestão de recursos pesqueiros 
-  Princípios mínimos e desafios  

◦  Estudos de caso: 
1 – Bacia do rio Madeira 
- Caracterização do problema e avaliação 

2 – Sub bacia do rio Mamoré – Brasil/Bolivia 
- Caracterização do problema e avaliação 

◦ Considerações finais  



 
É o processo integração de informações, análise, planejamento, 
consulta, tomada de decisões, alocação de recursos e 
implementação de regulamentações das atividades pesqueiras, 
assegurando a sustentabilidade do uso dos recursos e o alcance 
de outros objetivos do setor 1. 
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1FAO, 1993 

Gestão de recursos pesqueiros 



A sustentabilidade dos recursos pesqueiros e da pesca requer a gestão 
integrada das dimensões biológicas, econômicas e sociais da atividade. 

Sendo primordial:  

ü estabelecer normas que definam e garantam a participação 
consciente e organizada dos atores; 

ü utilizar a bacia hidrográfica como marco referencial de planejamento;  

ü gerar e utilizar conhecimentos técnicos - científicos;  

 

 

Marrul-Filho, 2003; Dias-Neto, 2003; Berkes et al., 2006; IBAMA,1997. 

ü desenvolver processos de parceria intra e 
interinstitucionais e fóruns de discussão que 
viabilizem a descentralização do processo de 
ordenamento da pesca e o fortalecimento da 
comunicação e do diálogo entre os diferentes 
atores 



Desafios da gestão  

No geral: 
◦ mobilidade dos peixes entre bacias que podem ter diferentes 

jurisdições - nacional ou internacional; 

No cenário Amazônico: 
◦ Existência de conflitos entre diversos atores; 
◦ Desorganização do setor; 
◦ Ausência do estado; 
◦ Normas não consideram os conhecimentos  técnico-científicos; 
◦ Conhecimento científico existente apresenta lacunas de dados 

temporais e espaciais; 



Perguntas norteadoras 
◦  i) Quais os impactos socio-ambientais das barragens no sistema da 

Pesca na Bacia do  Madeira?  

◦  Ii) Como as relações entre os atores e suas instituições (informais e 
formais) tem influenciado a governança do sistema pesqueiro na 
região? 

◦  ii) Quais os mecanismos de gestão implementados pelas 
instituições e atores sociais e como eles contribuem para 
sustentabilidade da atividade pesqueira?  

Espera-se contribuir para a formulação de políticas públicas e para 
a gestão da pesca em bacias compartilhadas ou não.  



 Área de drenagem ocupa 1/5 da bacia Amazônica 

I - Bacia do Rio Madeira 

Brasil, Bolívia e Peru 

Fonte:Goulding et al., 2003 



Bacia do Madeira 
Alto Madeira  

Médio Madeira  
Baixo Madeira  



Riqueza Ictica da bacia do Madeira  
Alto Madeira – Bolivia: 814 espécies1  
Médio e baixo Madeira - Brasil:1057 espécies 2 
 

1- Carvajal-Vallejos et al., 2014 ; 2 - De Queiroz et al., 2014  
 



Importância sócio econômica: geração 
de emprego e renda  

10 

País 	   Peru	   Bolívia	   Bol  -Br	   Brasil	   Brasil	   Brasil  	  

Sub Bacias	  
Madre de 

Dios 	  
Beni e 

Mamoré 	  
Iténez /
Guaporé 	  

Médio 
Madeira 	  

Baixo  	  
Madeira 	  

(RO)	  

Baixo	  
Madeira 	  

(AM)	  

Número de Pescadores 
comercias 	   342	   999	   306	   565	    1 095	    1 557	  



Segurança alimentar para os ribeirinhos  

Baixo  Madeira  

Produção familiar média:  
2.224  ± 2.261 kg ano-1  

Consumo médio per capita:  
380 ±180g dia-1 



Sistema da pesca na bacia do Madeira - Brasil  

Caraterísticas: 
 
- Conflito entre 
atores; 
 
- Desorganização 
dos setor 
pesqueiro; 
 

- Desorganização 
das agências 
regulatórias; 
 
- Ausência de 
informações 
confiáveis sobre o 
setor . 



Sistema da pesca no Madeira pós implantação 
das hidrelétricas 

- Diminuição da 
renda obtida com 
o pescado; 

- Intensificação dos 
conflitos; 

- Desconsideração 
das perspectivas 
dos atores; 
Ausência de fóruns 
legítimos de 
discussão dos 
impactos sobre a 
pesca 

- Desorganização 
das agências de 
gestão do setor; 
 
- Desconfiança 
entre os atores;  
 
- Concentração 
do poder e das 
informações na 
mão dos 
construtores e 
governo 
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Barragens na Amazônia 

Consideradas a solução energética dos países 
amazônicos1,2,3 

- 191 hidrelétricas já em funcionamento1  
-  330 planejadas ou em construção2 

1Lees et al., 2016; 2Fearnsside, 2016; 3Winemiller et al., 2016; 4Laurance, 2016 

à US$ 60 e US$ 70 trilhões até 2030 
Banco Mundial, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB, 
Ásia) e Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDS, Brasil) 
 
à 9 0 % d o s p r o j e t o s s ã o e m n a ç õ e s e m 
desenvolvimento (regiões tropicais e subtropicais) 

 + riquezas biológicas 
 + complexos ecossistemas4 





 

Essas alterações têm impactos sócio-econômicos locais e regionais 
significativos sobre os pescadores, mudando o seu acesso ao recurso.  
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Impactos de hidrelétricas no sistema da pesca  

O barramento de rios para formação de reservatórios alteram 
profundamente o ambiente e, consequentemente, a composição e a 
estrutura da assembleia de peixes. 

1Lees et al., 2016; 2Fearnsside, 2016; 3Winemiller et al., 2016; 4Laurance, 2016 



- Dados da Colonia de Pesca de Porto Velho: 

 21 anos pré barragnes e 3 anos pós  
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- Produção média annual: 534 tons 

Analise histórico da pesca 
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Comportamento migratório  

Curimatã  (P. nigricans) 
 

Pacu (M. duriventre)  

Dourada (B. rousseauxii) 
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  Barthem et Goulding (1997) 

 CICLO DE VIDA DOS GRANDES BAGRES MIGRADORES 
  

Homing   ???        

A B C 
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Maior migração conhecida em água doce (~10,000 kms) 

Dourada: 
Brachyplatystoma rousseauxii 



Trans-Amazonian natal homing in giant catfish  
Duponchelle et al, 2016  (+ 18 pesquisadores de diferentes parte da Amazônia) 

- Confirmou o comportamento Homing natal: peixes 
nascido na Madeira passam os dois primeiros anos 
de vida no baixo Amazonas antes de retornar à 
Madeira para  se reproduzir 
 
Reforça: 
A importância de manter a conectividade de 
grandes rios amazônicos e a necessidade de 
Gestão trinacional da pesca nessa região  

-  Avaliou os seus movimentos ao longo da vida, 
medindo as variações de 87Sr / 86Sr em otólitos  

- Amostrou adultos nas principais áreas de reprodução da bacia amazônica (Madeira 
superior e superior Amazonas) ; 
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2 – Sub Bacia do Rio Mamoré, Fronteira Brasil – 
Bolívia  

Analisamos as características 
e as interações da atividade 
pesqueira, pescadores e 
gestores em área de fronteira 
binacional e como estes 
i n f l u e n c i a m  n o  u s o 
s u s t e n t á v e l d o r e c u r s o 
pesqueiro. 
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Brasil  
Guajará Mirim : 41.656 habitantes;  
63 pescadores 
  
Nova Mamoré: 22.546 habitantes;  40 
pescadores 
 
Bolívia  
Guayaramerin: 33.095 habitantes; 38 
pescadores  
 
Cachoeira Esperança: 300 
habitantes; 22 pescadores  

Entrevistados 85 pescadores (30% dos pescadores ativos)  

Pesca na Bacia do Rio Mamoré 



FIS 

Estoque pesqueiro comum 

   PESCARIAS  

Mercado pesqueiro 

Agências Governamentais –
Federal, Estadual e Municipal  

Representantes 
Classe 

Pescadores Pescadores 

ca 

Representantes de 
classe  

Agências Governamentais – 
Federal, Estadual e Municipal  

Atravessadores Brasileiros   

ca 
ca 

           

                                                                           

Mercado 
pesqueiro 

Bolívia Brasil  



◦  Ausência de fóruns de discussão nacional ou binacional; 

◦  Ausência de normas regulatórias comuns para a exploração e gestão 
da pesca na zona fronteiriça;  

◦  As medidas de gestão ignoraram o conhecimento cientifico e o 
tradicional - "decisões políticas”;  

◦  Instituições de gestão em ambos os países não conseguem executar 
adequadamente suas competências e implementar estratégicas 
recomendadas para garantir a sustentabilidade da pesca; 

◦  Os usuários e seus líderes se organizaram e desenvolveram regras 
informais de pesca e mercado, visando sustentar seus meios de 
subsistência; 

 

Sistema da Pesca na fronteira BR - BOL 



O sistema da pesca na bacia do Madeira apresenta grande 
vulnerabilidade, em função da:  

-   dependência dos pescadores à atividade; 

-  fragilidade dos arranjos institucionais - nacionais e internacionais; 

-   ausência do controle do estado; 

-  ausência ou descontinuidade de informações sobre o recurso e sobre a 
atividade pesqueira e  

-  ausência de integração de dados dentro da bacia. 

 

Considerações finais  



�  Empoderar e capacitar os pescadores; 

�  Garantir a partição de todos os atores nos processos de tomada de 
decisão; 

�  Avaliar de forma participativa os impactos das hidrelétricas sobre a 
atividade e sobre o recurso pesqueiro;  

�  Investigar os impactos acumulativos e sinérgicos desses 
empreendimentos em toda a bacia do Madeira 

�  Criar e implementar um Comitê de Gestão de bacias trinacional 

 
 
  

Direções futuras  



Gracias! 

http://
www.amazondamsnetwork.orgcaroli
narcdoria@uol.com.br 


