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Etnoecologia da produção de peixes ornam entais num  sector do m édio rio Solim ões...
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RESUM ORESUM ORESUM ORESUM ORESUM O
Um  levantam ento da história recente da extração de peixes ornam entais na Flona Tefé e nas Reservas M am irauá e Am anã,

através de entrevistas com  pescadores e de dados fornecidos pelo IBAM A-Tefé, m ostraram  que vários m orfotipos das espécies

acará disco (Sym physodon aequifasciatus) e Apistogram m a spp lideram  a exportação de peixes ornam entais da região do m édio

Solim ões. Ressalta-se que os volum es de exportação, m esm o sendo dependentes da sazonalidade, sofrem  forte efeito das dem andas

do m ercado. Ainda persistem  na área as relações de patrão, interm ediários e servidores dos patrões, m antidas por endividam ento.

Indica-se a im portância de se com preender algum as experiências com  peixes ornam entais em  outros am bientes naturais e de se

adequar as experiências às particularidades locais da historia natural, am bientais e culturais dos locais, com o no caso das reservas

estudadas.

PALAVRAS-CHAVEPALAVRAS-CHAVEPALAVRAS-CHAVEPALAVRAS-CHAVEPALAVRAS-CHAVE
Setor do m édio Solim ões. Reservas M am irauá e Am anã. Sym physodon aequifasciatus. Apistogram m a spp.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT
A review  of the recent history of ornam ental fish rem oval from  the Tefé National Forest -Flona, and from  M am irauá and Am anã

Reserves w as produced, by m eans of interview s w ith local fisherm en and also based on records of the Brazilian environm ental

authority, IBAM A, at Tefé. Data presented show  that the exports of orm anental fish in the M iddle Solim ões region are m ade of

different of m orphs of only tw o species, the discus Sym physodon aequifasciatus and Apistogram m a spp. The volum es in w hich

those species w ere exported are highly dependent on the m arket dem ands, even w hen dependent on the seasonality. The

traditional social and econom ic relationships w ith the “patrões” are persistent, w ith the presence of interm ediates and servers to

the “patrões”, that use the debts as m eans of m aintaining those links. It is also indicated the im portance of understand som e

experiences w ith ornam entals in different natural environm ents, and to consider that the particular aspects of each site, their

natural history, envirom ental conditions and cultural environm ents m ust be considered and adapted to, including in the case of

the reserves studied.
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Am azonia. M iddle Solim ões. M am irauá and Am anã Reserves. Sym physodon aequifasciatus. Apistogram m a spp.
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

O uso sustentável dos recursos biológicos já

contemplados nos alvos da convenção da

diversidade biológica (1992), onde ficou esclarecido

que além da conservação e uso dos recursos, a

partilha de benefícios derivados dos bens naturais

deve ser de forma eqüitativa. Mesmo com o

reconhecimento do uso sustentável é perceptível a

diminuição de alguns peixes, em áreas onde foram

muito abundantes na década passada como foi o

caso do acará disco – Symphysodon aequifasciatus

na Reserva Mamirauá (CRAMPTON, 1999). Assim,

efeitos negativos que se repetem em muitos

ambientes naturais são produto de processos de

ocupação antrópica não planejada de novas áreas

e do crescimento populacional acelerado, fatos

estes que tem conduzido a uma intensificação da

pressão sob os recursos das áreas protegidas.

O conhecimento empírico em relação à extração

dos recursos sempre está em função da interação

homem-meio ambiente. Por outro lado, as

experiências dos gestores para a manutenção da

diversidade, após de experimentar diversas

alternativas de manejo tem confluído que as

propostas de conservação devem ser fundamentadas

no resgate das experiências passadas e no

fortalecimento das comunidades com a valoração

de seu conhecimento local (DIEG UES, 1995;

CASTRO, 1997; POSEY, 2001).

Assim, as experiências de co-manejo com uma

participação ativa dos comunitários locais têm se

mostrado talvez como a alternativa mais viável

para o manejo sustentável dos recursos

(VELLASQUEZ, 2004). O resgate da relação entre

a manutenção da diversidade biológica e a

diversidade cultural (DIEGUES, 1993; 1995), assim

como o desenvolvimento de sistemas engenhosos

de manejo (POSEY, 2001; ADAMS, 1994; CASTRO,

1997), são fundamentais para conciliar o uso e

conservação dos bens naturais.

O mercado mundial de peixes ornamentais com

cerca de 350-400 milhões de unidades por ano

representa 287-297 milhões de dólares gerados por

peixes extraídos de águas continentais. Deste

capital, 60% das exportações são provenientes de

países em desenvolvimento e somente 10% deste

total corresponde a peixes de ambientes naturais

enquanto que o 90% restante é de cultivo. Dentre

o volume de peixes ornamentais do mercado

mundial, o Brasil contribui somente com 1% das

exportações e desta porcentagem, o estado de

Amazonas lidera com aproximadamente 60% do

total exportado no país (PRANG, 2005).

O Instituto Mamirauá no intuito de buscar novas

alternativas econômicas para as comunidades

locais das reservas Mamirauá e Amanã, vem

realizando atividades de pesquisa que incluem

uma análise socioeconômica e também a

prospecção dos peixes com potencial para

exploração sustentável como ornamentais.

No contexto social, este estudo faz um diagnóstico do

conhecimento local e das experiências de exploração

e manipulação no passado recente de peixes com fins

ornamentais, tanto nas duas reservas, assim como na

área da cidade de Tefé e descreve a relação dos atores

sociais envolvidos no processo na região.

MAMAMAMAMATERIAL E MÉTTERIAL E MÉTTERIAL E MÉTTERIAL E MÉTTERIAL E MÉTODOSODOSODOSODOSODOS

O  estudo da atividade extrativa de peixes

ornamentais na região de Tefé no passado foi feito

através de entrevistas informais com comunitários

e alguns pescadores da região de Tefé. Para

identificar eventuais padrões de exploração dos

peixes, foram obtidos roteiros de entrevistas

dirigidos e questionários estruturados.
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RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOSADOSADOSADOSADOS

O inicio da atividade extração dosO inicio da atividade extração dosO inicio da atividade extração dosO inicio da atividade extração dosO inicio da atividade extração dos

peixes ornamentaispeixes ornamentaispeixes ornamentaispeixes ornamentaispeixes ornamentais

Os relatos sempre coincidem em que alguém

estranho aos comunitários levou a proposta de

exploração do recurso com um valor comercial já

definido por um mercado local como é o caso de

Symphysodon aequifasciatus (acará disco). Na

comunidade de Nova Colômbia, na Reserva

Mamirauá (Figura 1), no final da década de 1970

apareceu de forma repentina o primeiro comprador

procedente de Tefé, a procura especificamente de

acará disco. Entretanto, foi somente na década

de 1980 que se iniciou uma atividade sistemática

de exploração dessa espécie, através da atuação

de outro comprador procedente de Manaus.

O estrangeiro arrendou junto ao “proprietário” a área

onde se localiza a comunidade. Este estrangeiro

utilizava a mão de obra dos moradores locais.

De forma similar ocorreu na comunidade Vila Sião

localizada nas margens do Lago Tefé, onde há dez

anos um morador isolado da comunidade foi

procurado por um comprador externo, o “Japonês”,

para pescar acará disco. Inicialmente a pesca foi

realizada pelo mesmo morador e mais

recentemente foram envolvidos alguns pescadores

da comunidade. O comunitário que iniciou a

atividade, hoje organiza e realiza a pescaria e

envia diretamente ao exportador em Manaus,

atuando assim como intermediário com a função

de pescador e patrão local. A motivação por parte

dos pescadores para se dedicar à extração de

peixes se atribuí a um preço pré-estabelecido em

relação a uma quantidade de exemplares (1-1.000).

Figura 1. H istórico da exploração de peixes ornamentais.



UAKARI

5656565656

Etnoecologia da produção de peixes ornamentais num sector do médio rio Solimões...

Os atores envolvidos na atividadeOs atores envolvidos na atividadeOs atores envolvidos na atividadeOs atores envolvidos na atividadeOs atores envolvidos na atividade

Quatro atores são reconhecidos na pesca de

ornamentais: o pescador, o atravessador, o

classificador das qualidades de disco e o

exportador, todos dependentes em certa forma um

do outro na atividade. Esta relação é freqüente

nas duas comunidades estudadas nas reservas

Mamirauá e Amanã.

Um caso especial ocorre no Lago Tefé onde

inicialmente o “Japonês” impede a ação de

atravessadores externos e passa a tratar

diretamente com um pescador do local de captura

que atualmente pesca e faz o papel de atravessador

entre os pescadores locais e o exportador.

O patrão o que por sua vez deixa o rancho ou o

dinheiro para as despesas familiares de cada

pescador partícipe da atividade. De igual forma

existe uma ligação do exportador com o

atravessador através da pendência do pagamento

na sua totalidade somente no final da seca

(produção), como ocorre em Vila Sião.

O valor dos peixesO valor dos peixesO valor dos peixesO valor dos peixesO valor dos peixes

O preço do acará disco sempre tem variado em

função da “qualidade do peixe” diferenciada por

categorias pre-identificadas e passadas para o

classificador dos peixes (assistente do patrão). No

setor do Lago Tefé os pescadores reconhecem três

qualidades: comum, pintado e roial. Atualmente

o patrão local paga as despesas da atividade de

extração e em média retribui ao pescador R$ 1,00

por cada exemplar.

Duas qualidades de peixes: comum e pintado,

entretanto o preço pago ao pescador geralmente

não varia em função da classificação e o valor

médio recebido por unidade é R$ 1,50.

Na comunidade de Nova Colômbia (RDSM), os

comunitários reconhecem três variedades de disco,

numa classificação distinta da que ocorre no Lago

Tefé: o comum fraco (acará roxo), comum forte

(pintado) e pintado (roial) que geralmente é melhor

pago pela sua coloração corporal. Na década de

1980 o valor foi em centavos de cruzeiros e mais

recentemente em reais. O acará comum (fraco-

forte) R$ 1,70 e o pintado (roial) R$ 7,00.

As técnicas de extração dos peixesAs técnicas de extração dos peixesAs técnicas de extração dos peixesAs técnicas de extração dos peixesAs técnicas de extração dos peixes

Esta atividade de pesca é altamente artesanal. O

rapiché, e a redinha feita sem nó são petrechos

macios. Na comunidade de Nova Colômbia

(RDSM) era hábito manter os peixes capturados

numa canoa revestida com plástico até o momento

de serem depositados num viveiro.

Existe uma diferenciação em relação à estratégia

de pesca, algumas vezes definida pelas próprias

características ambientais. Em Juazinho (RDSA),

a pesca consistiu no cerco de uma área de

maracarana - Ruprectia sp. (Figura 2) com redinha

e posteriormente sendo retirados os galhos, tarefa

de num dia inteiro para obter uma produção de

até 800 indivíduos. Nas comunidades de Nova

Colômbia e Vila Sião paralelamente ao uso de

galhadas naturais também são construídas de

forma artificial, as quais após alguns dias e devido

a sua maior facilidade para tirar durante o

momento das capturas também dão uma “boa

produção de peixes”.

Os viveiros são construídos de madeira e bóias e

se mantêm dentro da água no mesmo ambiente

onde ocorre a pesca (Figura 3). O tempo de

permanência no viveiro está determinado

principalmente pela quantidade necessária e

suficiente (12000 no caso de Nova Colômbia), que

pode ser de um a dois meses. Já na comunidade

de Vila Sião a cada semana (500 peixes) e no



UAKARI

5757575757

Etnoecologia da produção de peixes ornamentais num sector do médio rio Solimões...

Figura 2. Ambiente típico de refúgio de Symphysodon aequifasciatus maracarana - Ruprectia sp,

conformando parches, isolados que facilitam a captura com cerco.

Figura 3. Exemplo de viveiro para manutenção dos acará disco (S. aequifasciatus) capturados para exportação
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Juazinho dependia da vinda do patrão. Os

pescadores concordam que quanto mais fundo o

viveiro menos mortes ocorriam. O período crítico

de mortes no viveiro ocorre na primeira semana,

quando os peixes não devem ser alimentados.

O acondicionamento dos peixes para o transporte

desde as comunidades até Tefé ou Manaus é feito em

caçapas como no caso de Vila Sião e Juazinho. Já em

Nova Colômbia num primeiro período era usado um

batelão de 14m sem cobertura e dividido em

compartimentos por telas que transportava (12000-

15000 peixes) até Manaus. O batelão era empurrado

por um outro barco com motor. Existia um sistema de

bombas para trocar a água e um cano em cima,

gotejando água para evitar que os peixes “fiquem de

aiú” – morram por anoxia, até chegar em Manaus. O

sal como forma de limitar a proliferação de doenças

também foi utilizado durante o transporte.

Ainda se mantém a atividade?Ainda se mantém a atividade?Ainda se mantém a atividade?Ainda se mantém a atividade?Ainda se mantém a atividade?

Na comunidade de Juazinho, mesmo que indiquem

ter ocorrido a produção de um único ”fábrico”1 ,

atualmente é possível produzir por encomenda

geralmente com pescadores específicos da

comunidade. Na comunidade de Nova Colômbia com

o movimento de preservação dos lagos (década de

1980) e com a diminuição dos peixes o patrão

transferiu a atividade para o rio Juruá. Num segundo

momento na década de noventa (1997-1998) com um

segundo patrão, os pescadores de Nova Colômbia

participaram da pesca já na região de Maraã,

atividade esta que acabou por motivos pessoais do

patrão. Na comunidade de Vila Sião após 10 anos

do início da atividade, esta ainda existe com

mudança de exportador (patrão) ao longo do tempo.

Registros de exportação de peixesRegistros de exportação de peixesRegistros de exportação de peixesRegistros de exportação de peixesRegistros de exportação de peixes

ornamentais da região de Tornamentais da região de Tornamentais da região de Tornamentais da região de Tornamentais da região de Teféeféeféeféefé

Dois peixes têm maior importância de exploração

como ornamentais. O disco (Symphysodon
aequifasciatus) e um complexo de espécies de

Apistogramma. A produção de “fábricos” está

determinada além da variação ambiental,

principalmente pelas encomendas dos patrões ou

dos exportadores. Apistogramma mesmo com

baixos volumes de exportação quando comparados

com os volumes de disco, é um peixe que tem um

acentuado número de pedidos nos meses de

novembro e dezembro. Entretanto para 2004 e 2005

alguns exemplares foram registrados dentro das

exportações de agosto e setembro (Figura 4). O

retorno econômico total para estas capturas variou

de 80 a 200 reais por mês (Figura 5).

1 Expressão utilizada pela maioria dos pescadores para designar o período de exploração dos peixes durante o ano, que ocorre,

especialmente, no período da seca, nos meses de agosto a dezembro.

Figura 4. Apistogramma spp. exportado de Tefé para

Manaus (2003-2005) dados: IBAMA – Tefé.

Os volumes de disco registrados pelo IBAMA como

exportados entre 2003 e 2005 indicam uma variação

de 200 até 7000 exemplares por mês. Mesmo que

alguns meses ao longo destes três anos tenham

apresentado baixos volumes de peixes exportados,

observa-se uma tendência de maior intensidade

de exportação entre agosto e dezembro (Figura 6).
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Os peixes exportados renderam valores em reais

de 1.000 a 15.000 reais por mês em função dos

volumes (Figura 7).

Durante os anos de 2003-2005 foi registrado um total

de 22 exportadores que enviam peixes de Tefé para

Manaus (Tabela 1). Deste total aproximadamente

15 são de Tefé e de localidades próximas.

Tabela 1. Principais exportadores de Manaus que recebem

peixes procedentes de Tefé.

Exportadores de peixes ornamentais Número de

embarques

K2 Peixes Tropicais Ltda. 21

Aqua Fish Importação e Exportação 19

Silvio H. Numata 19

Turkys Aquarium Ltda. 18

J. A. Loureiro 16

Prestige Aquarium Ltda. 14

Aquarium Corydoras Tetra Ltda. 12

CPOA – Comércio de Peixes Ornamentais

da Amazônia Ltda. 6

Lourismar Silva Nunes 3

Pegasus Comércio e Rep. Ltda. 2

Aquaneon Ltda. 1

DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO

A compreensão do manejo sustentável dos peixes

ornamentais numa escala local requer planos de

manejo comunitários, com uma definição de

delineamentos e critérios claros, assim como uma

análise da factibilidade de certificação para

exportação do recurso. Um grande investimento na

educação ambiental, principalmente, das

comunidades dedicadas à atividade de extração de

peixes ornamentais é de prioridade e esta deve ser

principalmente dirigida para os métodos de extração

e manuseio dos exemplares como forma de minimizar

as perdas por mortalidade e, por sua vez, a

diminuição do recurso em seu ambiente natural.

O estabelecimento de um centro para promoção

da conservação já tem sido uma experiência com

grande impacto dentro do Projeto Piaba em

Barcelos, onde através da apresentação da riqueza

da diversidade da região para os comunitários e

visitantes, promove a educação ambiental para

as escolas e professores locais e tem empregado

Figura 5. Valores em reais de Apistogramma spp. exportados

de Tefé para Manaus (2003-2005) – Totais por mês. Fonte:

IBAMA – Tefé

Figura 6. Symphysodon aequifasciatus. exportado de Tefé para

Manaus (2003-2005). Fonte: IBAMA - Tefé

Figura 7. Valores em reais de Symphysodon aequifasciatus
exportado de Tefé para Manaus (2003-2005). Fonte: IBAMA-Tefé
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os jovens locais em vários programas de

treinamento (Norris & Chao, 2002). Talvez a

replicação destas experiências adequadas à

realidade local podem se tornar alternativas

econômicas que poderiam ser inseridas nos

programas como ecoturismo onde seria

apresentada a diversidade da ictiofauna aos

visitantes das reservas.

 A promoção para um mercado verde no qual os

consumidores requerem produtos e recursos

procedentes de áreas manejadas, onde ocorra um

envolvimento das populações locais e dos

consumidores dos produtos gerados pelo processo

de manejo torna-se relevante (Juvonen & Salo,

2004). Esta por sua vez seria uma estratégia para

se tornar competitivos nos mercados

internacionais, onde vários peixes de origem

amazônica já são reproduzidos e exportados desde

paises estrangeiros fora dos ambientes naturais,

fato este que fere os princípios da convenção da

biodiversidade em relação ao patrimônio genético

dos paises.

O envolvimento das populações locais das reservas

Mamirauá e Amanã, principalmente através de

benefícios econômicos gerados com o manejo de

alguns peixes com potencial ornamental, talvez

seja uma alternativa muito viável para diminuir

a pressão sobre outros recursos das florestas de

terra firme e das matas alagadas, através do

fornecimento de produtos aos mercados

internacionais, valorizados pela sua procedência

de áreas manejadas dentro de unidades de

conservação.

Na análise da sustentabilidade da extração de

peixes ornamentais deve ser considerada também

a dinâmica hidrológica do sistema baixo

exploração como indicador de produção do mesmo

e características tais como a fecundidade das

espécies alvo de exploração. Neste sentido, grandes

áreas de inundação observadas na rede de

drenagem, principalmente, da reserva Amanã,

assim como estudos em andamento em relação à

dinâmica reprodutiva de alguns peixes com

potencial ornamental, já são indicadores de

viabilidade de exploração de alguns peixes.

CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES

Em relação às formas de captura de peixes como

Symphysodon aequifasciatus e talvez de outros

peixes menores com potencial ornamental, a

construção de refúgios ou galhadas artificiais

elaboradas com galhos já mortos, pode ser uma

alternativa menos destrutiva para as capturas em

baixa escala, em ambientes naturais da Reserva

Amanã.

Mesmo que os volumes de capturas licenciados

pelo IBAMA representem uma boa parcela dos

peixes exportados de Tefé e o comportamento de

um maior volume de captura mais intenso em

alguns meses do ano, os valores reais de

exportação ainda precisam de uma confrontação

com os volumes recebidos pelos exportadores.

Segundo comentários de alguns pescadores de

ornamentais, muitos dos peixes exportados de Tefé

nem passam pelos portos de embarque, pois

operam com embarcações próprias. Em outros

casos, os próprios barcos de passeio após passar a

fiscalização do IBAMA em Tefé, embarcam novos

volumes de peixes não licenciados. Em média pode

ser estimado um volume de exemplares de

Symphysodon aequifasciatus exportados por ano

(2003-2005) de 17.658± 2.068 indivíduos que

corresponderam a um valor médio de R$

39.675± R$5.276. Para Apistogramma, os valores

foram de 19.883 ± 15.816 e R$393± R$308.
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Os resultados mostram que a rentabilidade de
exportar peixes como Symphysodon aequifasciatus
pode se tornar uma alternativa econômica viável
para pequenos volumes de peixes exportados.
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