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Apresentação
O pescado é um recurso de grande importância
para a população de Tefé no Amazonas, seja para
o consumo ou como fonte de renda. O município
de Tefé é considerado um polo da região do
Médio Solimões, com uma população de 61.399
habitantes (IBGE, 2010). Com o objetivo de
conhecer as principais características da pesca na
região do Médio Solimões, o Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá realiza,
desde 1992, o monitoramento do desembarque
pesqueiro no Entreposto Pesqueiro de Tefé
(Figura 01). Este monitoramento consiste no
registro diário de informações referentes às
pescarias, como por exemplo: espécies de peixes
capturadas, volumes produzidos, preços
p rat i ca d o s, n ú m e ro d e p e s ca do re s e
revendedores, embarcações envolvidas,
equipamentos e formas de captura. O conjunto
destas informações é de extrema relevância para
se ter o retrato atual da pesca na região.

Figura 01. Entreposto Pesqueiro de Tefé.
Para se ter ideia dos volumes de pescado
produzidos na região, no período de 1992 a
2007, foi registrada uma média aproximada de 2
mil toneladas de peixes por ano desembarcados
no mercado municipal para o abastecimento de
Tefé, com uma média mensal de 148 mil kg de
peixes. Comparativamente, Manacapuru, com
85.144 habitantes (IBGE, 2010), desembarca
mensalmente uma média de 174 mil kg
(GONÇALVES e BATISTA, 2008).
Considerando os altos volumes produzidos na
região, o Instituto Mamirauá está atualizando
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seu banco de dados para que os objetivos do
monitoramento do desembarque pesqueiro
sejam alcançados. A finalidade do boletim é
disponibilizar as informações sobre a pesca na
região para os pescadores, o poder público e a
população em geral, servindo de subsídio para as
reivindicações de melhoria das condições de
trabalho dos pescadores, da infraestrutura e de
financiamento para o setor pesqueiro da região.
Este é o resumo do desembarque pesqueiro no
2º semestre (julho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro) de 2010, onde
apresentamos informações sobre a produção
total desembarcada, a produção mensal, a
produção das principais espécies e das áreas
com maior desembarque pesqueiro na região,
assim como a produção por tipo de embarcação.
Coleta dos Dados
Serão apresentados os dados obtidos a partir do
banco de dados do monitoramento do
desembarque pesqueiro, referente aos meses
de julho a dezembro de 2010. As informações
foram coletadas diariamente pelos coletores
Ivoney Almeida e Valmir Lima, no Entreposto de
Pescado Antonio Castro (Barroso), município de
Tefé, Amazonas. Tais informações foram
digitadas e arquivadas no banco de dados do
desembarque no Instituto Mamirauá para serem
analisadas pelos pesquisadores do Programa de
Manejo de Pesca.

Resultados
No município de Tefé foram desembarcados
661.428 kg de peixes nos meses de julho a
dezembro (2º semestre) de 2010. A produção
desembarcada no porto de Tefé durante o mês
de julho foi de 74.571 kg, em agosto
desembarcaram 103.508 kg, no mês de
setembro a produção foi de 92.842 kg,
enquanto nos meses de outubro, novembro e
dezembro a produção desembarcada foi de
133.432 kg, 134.351 kg e 122.724 kg,
respectivamente.
Durante este período, 46 espécies foram
capturadas no total, sendo que 13 destas
espécies representaram mais de 93% do total
desembarcado (Tabela 01).
TABELA 01. VOLUME DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DESEMBARCADAS EM TEFÉ
NO II SEMESTRE DE 2010

Peixe
Acari-bodó*
Curimatá
Pacu-comum
Aruanã
Tucunaré
Jaraqui-escama-fina
Tambaqui
Piranha-caju
Sardinha-comprida
Acará-açu
Pirapitinga
Jaraqui-escama-grossa
Pescada
Outras
Total

Produção (kg) Porcentagem
105.630
15,97%
90.555
13,69%
80.739
12,21%
77.940
11,78%
58.927
8,91%
39.970
6,04%
32.516
4,92%
29.283
4,43%
27.305
4,13%
25.992
3,93%
24.831
3,75%
16.009
2,42%
8.147
1,23%
43.584
6,59%
661.428
100%

* Produção em unidade.

Com rela ção à procedênci a, os peixes
desembarcados provinham de 155 diferentes
localidades, em que o Janamã, o Tito e o Atapi
destacaram-se como as principais. Estas três
localidades, somadas a outras dez, representaram
75% dos locais de procedência do total de pescado
desembarcado no período (Tabela 2).

TABELA 02. LOCALIDADES COM MAIOR VOLUME DESEMBARCADO EM TEFÉ NO II
SEMESTRE DE 2010

Nome Localidade
Localidade não informada*
Janamã
Tito
Atapi
Ponta da Castanha
Laranjal (lago/comunidade)
Cordeiro - Atapi (lago)
Tarará/Pananim/Panani/Panamim (ilha)
Rato/Arco (ponta/lago/lanço/ressaca)
Atravessado - Atapi (lago)
Mari-Mari (igarapé/comunidade)
Boto (lago)
Acará (lago)
Uixi (lago)
Outras
Total

Produção (kg)
256.998
71.924
37.072
27.728
15.055
14.877
13.695
11.585
9.870
9.520
8.855
7.701
7.338
6.835
162.375
661.428

Porcentagem
38,86%
10,87%
5,60%
4,19%
2,28%
2,25%
2,07%
1,75%
1,49%
1,44%
1,34%
1,16%
1,11%
1,03%
24,55%
100%

* Informação obtida com o Revendedor.

O transporte da produção desembarcada no
porto de Tefé é realizado por meio de canoas
rabetas sem caixa (canoa rabeta S/C), canoa
rabeta com caixa (canoa rabeta C/C), barco
pesqueiro, barco sem caixa e por barco
comprador (Tabela 3). Mais de 45% da
produção desembarcada no Porto de Tefé,
registrada pelo monitoramento neste
período, foram provenientes de canoas
rabetas sem caixa de gelo (Tabela 3). A
comercialização dos peixes ocorre no
mercado municipal da cidade de Tefé onde
atuam 62 revendedores associados à
Associação de Compradores e Vendedores de
Pescado de Tefé (Ascovept).
TABELA 3. PRODUÇÃO PESQUEIRA, POR TIPO DE EMBARCAÇÃO,
DESEMBARCADA EM TEFÉ NO II SEMESTRE DE 2010.

Tipo Embarcação
Canoa Rabeta S/C
Embarcação não informada*
Canoa Rabeta C/C
Barco Pesqueiro
Barco Sem Caixa
Barco Comprador
Total geral

Produção
transportada (kg)
303.763
253.154
47.980
32.405
17.310
6.816
661.428

Porcentagem
45,93%
38,27%
7,25%
4,90%
2,62%
1,03%
100%

* Informação obtida com o Revendedor.
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Considerações finais
Este boletim é um informativo do desembarque que
indica sua produção e as localidades mais produtivas
da região do Médio Solimões nos meses de julho a
dezembro de 2010.
O monitoramento do desembarque pesqueiro
representa um grande esforço para retratar a real
produção pesqueira da região amazônica. Nosso
banco de dados ainda carece de atualização e análise,
mas o volume de peixes desembarcados no período
analisado já dimensiona o quanto este recurso é
importante para a população da cidade de Tefé. Por
isso são necessárias políticas públicas que
providenciem melhor acondicionamento do pescado,
maior área física para a sua venda e melhores
condições sanitárias.
Assim, com a finalidade de incentivar o
desenvolvimento do setor pesqueiro de forma
responsável e sustentável, convidamos os pescadores
e revendedores de pescado a continuarem
colaborando conosco, disponibilizando a informação
de sua produção aos nossos coletores. Acreditamos
que medidas como estas aliadas à classe pescadora
organizada poderá conquistar significativas melhoras
para o setor. É nesse sentido que seguimos em frente.
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Errata
No volume I do Boletim do Desembarque Pesqueiro - julho a
setembro – a produção pesqueira estava sobreestimada em razão
de erros nas consultas do banco de dados. As consultas foram
corrigidas e as informações integram este volume. O Boletim do
Desembarque Pesqueiro – Porto de Tefé – deste volume em
diante apresentará dados semestrais.
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