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Apresentação
O Monitoramento do desembarque pesqueiro realizado pelo Instituto Mamirauá, desde 1991, divulga  a 11ª edição edição 
do Boletim do Desembarque Pesqueiro de Tefé. A publicação apresenta as informações sobre o volume total de peixes 
desembarcados; a produção mensal; a produção das principais espécies e preço de venda; as principais áreas de origem 
do peixe, a produção por tipo de embarcação que desembarcou no entreposto Pesqueiro de Tefé;  e informações da 
produção das espécies desembarcadas  no Frigorífico e a sua origem, durante o primeiro semestre de 2015.

No Entreposto de Pescado do município de Tefé, foram 
desembarcadas um total de 620.901 kg de peixes nos 
meses de janeiro a junho, primeiro semestre de 2015. O 
montante representou 93% do desembarque total, em 
34 espécies de nomes genéricos. A tabela 01 apresenta 
as 15 categorias  de peixe com maior produção. 

Neste período, a maior produção desembarcada no 
Entreposto ocorreu no mês de abril com o desembarque    
de 163.041 kg de peixes. O mês de fevereiro apresentou 
a menor produção semestral com o desembarque de 
36.954 kg de peixes. A produção no mês de janeiro foi 
83.077 kg, março 116.750 kg, maio 114.716 kg, e em 
junho foi de 78.736 kg. 
No Segundo semestre de 2015, parte da produção 
desembarcada no porto de Tefé teve outros destinos. 
As barracas de ruas absorveram 15,5% toneladas de 
peixe, três vezes mais que a produção com este destino  
no semestre passado. Outras 12 toneladas foram 
destinadas a Associação dos tratadores de peixes, três 
toneladas e meia foram vendidas para barcos paraenses, 
e 38.000 kg de jaraquis foram destinados ao Frigorífico 
FrigoPeixe.

O pescado recepecionado pelo FrigoPeixe registrou 16 
espécies com nomes genéricos e, produção de 48.560 
kg. Esta produção foi recepcionada apenas nos meses  
de janeiro, com 29.887 kg e o no mês de junho com 
15.613 kg (Tabela 2).

A produção pesqueira desembarcada no entreposto 
de Tefé teve sua origem em 55 diferentes localidades. 
A tabela 03 demonstra a produção das 13 localidades 
com maior representatividade, e quanto dessa produção 
chegou ao porto por intermédio de revendedores. O 
Lago Tefé e o Rio Tefé destacaram-se como as localidades 
com maior produção, inclusive porque as localidades 
com informações mais precisas - Ponta da Castanha, 
Boca do Paraná, São Raimundo e Bauana - também estão 
localizadas no Lago Tefé (Tabela 03). A produção que 
chega ao porto de Tefé por meio de revedendores tem 
aumentado a cada semestre.

O volume da produção desembarcada, no Entreposto 
Pesqueiro de Tefé, foi realizando por meio de barco pes-
queiro, canoas rabetas, barco sem caixa e recreio (Tabela  
04).

Os peixes desembarcados no FrigoPeixe tiveram sua 
origem em um total de oito localidades. Os locais com 
informação menos precisa detiveram as maiores produ-
çoes (Japurá e Solimões-Tefé) recepcionadas pelo Frigo-
rífico (Tabela 5)

TABELA 05. Origem da produção desembarcada no Frigorífico 
FrigoPeixes, 1º semestre de 2015.

Localidade Produção (kg) Porcentagem

Japurá 16.572 36,37%
Solimões-Tefé 13.470 30,26%
Capivara (paraná                               8.470                   18,59  
Coraci (paraná)   5.007 10,99%
Cubuá (boca/paraná)     889 1,95%
Juruá (rio/paraná)     327 0,72%
Sistema Amanã      259 0,57%
Copeá - Copeá (lago)      251 0,55%
Total geral 45.560 100%

Resultados
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TABELA 01. Produção (kg) das principais espécies 
desembarcadas no Porto de Tefé, 1º Semestre de 2015.

Nome peixe Produção (kg) Porcentagem

Jaraqui-escama-grossa 310.070 49,9%
Matrinhã    63.427 10,2%
Curimatá   43.146 6,9%
Pacu-comum   30.390 4,9%
Tucunaré  22.140 3,6%
Pirapitinga  20.992 3,4%
Acará-Açu 20.195 3,3%
Jatuarana 16.265 2,6%
Acari-Bodó 12.746 2,1%
Jaraqui-escama-fina 11.865 1,9%
Tambaqui Ruelo 11.554 1,9%
Piranha-Caju     8.855 1,4%
Pirarucu     8.541 1,4%
Tambaqui Medida     6.901 1,1%
Surubim     6.187 1,0%    
Outros                                             27. 627                         4,4%

Total 757.751 100%

As informações apresentadas neste boletim foram obti-
das  a partir de monitoramento diário de janeiro a ju-
nho de 2015, no Entreposto de Pescado Antonio Castro 
(Barroso), em Tefé. Enquanto as informações sobre a pro-
dução do Frigorífico Frigopeixe foram gentilmente cedi-
das pelo controle de recepção de pescado dessa empresa.  

Coleta de dados

TABELA 02. Produção (kg) das principais espécies desem-
barcadas no Frigorífico Frigopeixe, 1º Semestre de 2015.

Nome Peixe Produção (kg) Porcentagem

Curimatá 30.321 67%
Pacamum (doce) ou Jaú    4.242 9%
Pirarara     3.513 8%
Babão    3.032 7%
Mandubé    1.055 2%
Dourada        949 2%
Tucunaré       641 1%
Jaraqui-escama-grossa       635 1%
Aracu        526 1%
Piramutaba                                               239                      1%
Outras                                                         407                      1%
Produção total 45.560  100%

TABELA 04. Localidades com maior volume desembarcado 
no Porto de Tefé, 1º semestre de 2015.

Localidade Produção (kg) Porcentagem

Rio Tefé  108.375   17,5%
Lago Tefé    84.010  13,5%
Ponta da Castanha/ 79.580     12,8% 
Cabeceira (lanço)    
Caru (lago/lanço)  27.505     4,4%
Capivara (paraná) 16.975      2,7%
Atapi - Atapi (lago)  15.480     2,5%
Rato/Arco (ponta/lago/               10.150                        1,6%
lanço/ressaca)
Copeá-Janamã-Moura  7.576      1,2%
Boca do Parana                                  7.445       1,2%
São Raimundo (lanço)                    6.695                           1,1%
São Francisco (comunidade)      6.650                           1,1%
Bauana (boca)                                    6.615                           1,1%
Repartimento                                    6.405                            1,0%
Outras                                                66.576                          10,7%
Revendedor                                  170.864                          27,5%                                

Total geral                                     620.901            100%

Descrição Tipo Embarcação   Porcentagem

Barco Pesqueiro                                                               63,99%
Canoa Rabeta    32,22%
Barco sem Caixa  3,28%
Recreio  0,51%
Produção total                                                             100%

TABELA 04. Produçãopesqueira, por tipo de embarcação, 
desembarcada no Porto de Tefé, 1º Semestre de 2015.
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O monitoramento do desembarque pesqueiro represen-
ta um grande esforço para retratar a real produção pes-
queira do Médio Solimões. Mas, com o passar dos anos, 
o Entreposto Pesqueiro, no porto de Tefé, deixou de ser 
o único local a absorver a produção da pesca do Médio 
Solimões. Neste semestre, a baixa recepção de pescado 
pelo Frigorífico FrigoPeixe ocorreu em decorrência de 
adequações estruturais, que o Frigorífico está passando. 

O monitoramento e o controle das capturas do 
desembarque pesqueiro, ao longo do tempo, são de 
extrema importância para a gestão da pesca. O número 
de informaçãoes da produção pesqueira provenientes de 
revendedores tem aumentado a cada semestre. O nível 
da água tem uma forte interferência nesse resultado, 
pois em razão da grande cheia, que está ocorrendo neste 
período, a captura do peixe é mais difícil, o que leva o 
intermediário a se deslocar até as comunidades. 

Este boletim é um informativo do desembarque 
pesqueiro de Tefé, que apresenta semestralmente a 
produção e as localidades mais produtivas nesta região. 
Sua divulgação tem o papel de demonstrar a importância 
da pesca no Médio Solimões, e principalmente contribuir 
para a formulação de políticas de uso sutentável na 
região, visando atender as necessidades dos diferentes 
seguimentos envolvidos com a pesca local e embasar as 
medidas de gestão dos seus recursos pesqueiros.

Considerações Finais 
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As espécies desembarcadas no Porto de Tefé, no 
primeiro semestre de 2015, foram comercializadas pelos 
pescadores a um preço médio de R$ 4,89. A tabela 06 
apresenta o preço médio das principais espécies, que 
destacaram-se pela sua produção e/ou valor monetário, 
desembarcadas no Entreposto Pesqueiro de Tefé. Neste 
período, o Tambaqui Filé foi a espécie com maior preço 
médio (R$ 11,26) e o jaraqui-escama-grossa, a espécie 
com maior preço médio (R$ 1,72) (Tabela 06).
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TABELA 06. Preço médio do quilo das principais espécies  
desembarcadas no Porto de Tefé, venda realizada pelo 
pescador, 1º Semestre de 2015.

Nome Peixe Preço (kg) 

Tambaqui Filé  R$ 11,26
Tambaqui Medida  R$ 8,04
Pirarucu (seco)  R$ 8,00 
Tambaqui Ruelo  R$ 6,18 
Pirarucu  R$ 6,16 
Matrinchã  R$ 5,71 
Pirapitinga  R$ 4,54
Surubim  R$ 4,38 
Tambaqui Bocó  R$ 3,58
Tucunaré  R$ 2,77
Pacu-comum  R$ 2,53 
Acará-Açu  R$ 2,53
Curimatá  R$ 2,20 
Jaraqui-escama-grossa  R$ 1,72
Outras  R$1,72
Média  R$ 3,81 
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