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OBJETIVOS

a) Elaborar diagnóstico da biologia e ciclo reprodutivo da piracatinga e 
avaliar seu potencial como espécie comercial

b) Avaliar os impactos sociais e econômicos decorrentes da moratória da 
pesca e comercialização da piracatinga

c) Identificar técnicas e métodos alternativos para a pesca da piracatinga
que possuam viabilidade ambiental, social e econômica  

d) Elaborar proposta de medidas de sensibilização e educação ambiental 
que promovam o uso sustentável e ainda proposta de material para 
divulgação de medidas alternativas na pesca da piracatinga

e) Sistematizar as informações acerca da pesca da piracatinga e propor um 
plano de ação abordando medidas mínimas de gestão do recurso 
levando em consideração toda a cadeia produtiva e demais espécies 
envolvidas.



Moratória da Pesca e Comercialização da 

Piracatinga (Calophysus macropterus)

Recomendação 
MPF/PR-AM nº 74, 

de 8/11/2013

MMA/ MPA 
(120 dias)

Realização de estudos para definição 
de medidas para a pesca da 

piracatinga

Elaboração do respectivo instrumento 
normativo

INI MPA MMA nº 06/2014 (2015 a 
2020)

Avaliação da necessidade de 
estabelecimento de defeso ou 

moratória



GT Piracatinga

Instituído pelo MMA com a finalidade de acompanhar o cumprimento e os

efeitos da moratória durante o seu período de vigência.



GT Piracatinga

 O Plano de Acompanhamento da Moratória construído no âmbito do GT

contempla 5 pontos principais:

Ação Responsável Situação

a) monitoramento e avaliação da recuperação das
populações de botos (Inia geoffrensis e Sottalia
fluviatillis) e jacarés;

MMA Em execução

b) identificação de técnicas e métodos alternativos para
a pesca da piracatinga que possuam viabilidade
ambiental, social e econômica;

SEAP Em execução

c) diagnóstico da biologia e ciclo reprodutivo da
piracatinga e avaliação do seu potencial como espécie
comercial;

SEAP
ICMBIO

Em execução

d) avaliação dos impactos sociais e econômicos
decorrentes da moratória;

SEAP Em execução

e) desenvolvimento da estratégia de fiscalização e
controle.

MMA/SEAP Em execução



Diagnóstico da biologia e ciclo 
reprodutivo da piracatinga e avaliação 

do seu potencial como espécie 
comercial



Piracatinga
(Calophysus macropterus) 

• Tamanho 20 a 40 cm de 
comprimento e um peso médio de 
300 g a 1kg de peso

• Espécie carnívora (peixes e 
invertebrados)/necrófaga

• Duas faixas de dentes na 
premaxila 

• Tabu alimentar entre populações 
ribeirinhas da Amazônia => “urubu 
d´água” (em referência aos 
hábitos alimentares necrófagos)



BIOLOGIA E CICLO REPRODUTIVO DA PIRACATINGA

• Habita as águas rasas próximo a margens de rios, nos principais canais de 
inundação dos sistemas de águas brancas, claras e pretas da bacia amazônica, 
sendo abundante nas áreas de inundação do sistema Solimões-Amazonas e na 
bacia do Orinoco 

• Período reprodutivo sincronizado com a subida das águas (enchente), 
desovando nas cabeceiras dos rios de água branca 

• Migração reprodutiva sazonal associada à desova total 

• Diferenças genéticas não significativas entre as populações => elevado fluxo 
genético e formação de grupos homogêneos.  

• Dois anéis de crescimento de estruturas calcificadas são formados por ano, 
(vazante e enchente), associados aos processos biológicos cíclicos (reprodução, 
migração e mudanças no hábito alimentar), controlados pelo pulso de inundação 
de queda e subida das águas 



Parâmetros populacionais 
da piracatinga e potencial 
de exploração pela pesca
• Elevada taxa de crescimento: rápido 

aumento do peso corporal durante os 
dois primeiros anos de vida (R-
estrategista)

• Parâmetros de crescimento de Von 
Bertalanffy: medida de comprimento 
da primeira maturidade sexual (L50) é 
em média de 43 cm. 

• As fêmeas atingem maturidade sexual 
com 1.4 anos de idade e 26 cm, e os 
machos com 1.5 ano e 29 cm, 
respectivamente

• Elevada mortalidade natural (fêmeas: 
0.42 e machos: 0.40 por ano) e baixa 
longevidade (fêmeas: 6.8 anos e 
machos: 7.1 anos)



Impactos sociais e econômicos 
decorrentes da moratória da pesca e 

comercialização da piracatinga



A emergência da pesca comercial da 
piracatinga

• Primeiros registros da pesca da piracatinga nas proximidades da RDS Mamirauá no final 
dos anos 1990

• Introduzida nos centros urbanos da Colômbia, em substituição ao capaz (Pimelodus 
grosskopfii), uma espécie de bagre do rio Magdalena sobreexplotada

• Comercializada como “filé de douradinha” no Brasil, “mota” ou “zamurito” na Colômbia 
e Venezuela, “mapurite” na Bolívia, e “simí” no Peru. 

• Aumento da demana de consumo:
 Expansão da faixa geográfica para captura da piracatinga na Amazônia brasileira, colombiana, 

peruana e venezuelana 
Aumento das capturas por meio do uso de partes descartadas de outros peixes (vísceras), e de 

carcaças de animais mortos como isca (jacarés e golfinhos)

• Fishing down the food web: aumentos no esforço de pesca reduzem o tamanho corporal 
médio das espécies (depleção de espécies de grande porte e a substituição gradual pelas 
espécies de pequeno porte) 





Registros de desembarque 
pesqueiro

• Tabatinga registrou 230 toneladas 
de piracatinga em seus 
desembarques em 2002 (Ruffino 
et al. 2002), 

• 410 toneladas em 2003  (1% dos 
desembarques totais) em cinco 
municípios do Estado do 
Amazonas (Ruffino et al. 2006).  

• 4.000 a 5.000 toneladas de 
pescado por ano no Estado do 
Amazonas entre 2011 e 2014 
(SEPROR) 

Produção de piracatinga registrada no Médio 
Solimões, Amazônia Central, 2003–2009. Barras = 
produção mensal por ano; conectado linha = 
produção anual total registrada (Brum et al. 2015).



Pesca da piracatinga: técnicas de captura dos 
peixes e das iscas

(a) Caixote de madeira (“curral”) utilizado 
no Médio Solimões (Botero et al. 2016)

(b) Curral de nylon usada na região do 
Purus e Manacapuru (Brum et al. 2015)

Curral de nylon sem porta utilizado nas 
pescarias de piracatinga em Manacapuru 
(extraído de Beltrão et al. 2017)



Cadeia produtiva da piracatinga (Franco et al. 2016)
Atividade Origem dos custos Custo total (US$) Renda total (US$) Margem de lucro

Caça comercial

(5 jacarés por evento de caça)

Apetrechos, gasolina e força de

trabalho

21.70 ± 2.38 109.90 80 ±2.0

Pesca (560 kg por evento de

pesca)

Apetrechos, gelo e força de

trabalho

58.60 ± 48.28 206.96 ± 123,07 66 ± 24.3

Evisceração (102 kg por dia) Força de trabalho 2.25 ± 0.84 5.50 ± 1.97 58 ± 4.5

Ponto de recepção (700 kg por

semana)

Comércio de pescado e gelo 285.70 ± 127.47 313.18 ± 169.60 5.75 ± 9.0

Transporte de barco (1900 kg

por viagem)

Combustível, força de trabalho

e gelo

913.55 1043.95 12.5

Frigorífico (acima de 5 t

toneladas)

Comércio, força de trabalho e

energia elétrica

610.07 ± 69.67 695.97 ± 51.80 12.5 ± 3.5

Frigorífico (acima de 25 t

toneladas)

Comércio, força de trabalho e

energia elétrica

10508.80 ± 5129.76 12339.82 ± 6833.70 12.9 ± 10.0



ESTUDOS COMPARATIVOS SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DA PIRACATINGA

Manacapuru (Beltrão et al. 2017)

• Produtividade média por evento de 
pesca: 431,6 kg 

• Estaleiros de nylon tinham uma menor 
capacidade de armazenamento (canoa): 
1.2 toneladas

• Curral com porta

• Valor pago ao pescador: R$1,00 a 
R$2,00/kg (US$ 0.33 a 0.66), em média 
R$1,50/kg (US$0.50)

• Extrapolando os dados para dois 
eventos de pesca por mês: renda de 
R$863,00 a R$1.724,00 por mês (média 
R$1.293,00)  

Mamirauá (Franco et al. 2016)

• Produtividade média por evento de 
pesca: 560 kg

• Maior capacidade de armazenamento 
em curral de madeira: 3,0 toneladas 

• Curral sem porta

• 2 a 4 viagens de pesca por mês, cada 
pescador capturava de 1,12 a 2,24 
toneladas/mês, recebendo uma renda 
bruta média de R$1.236,00 a 
R$2.472,00 (US$ 412 a 824)/mês



Impactos sociais e econômicos decorrentes da moratória 
da pesca e comercialização da piracatinga

• Presidente do SINDARP: Estado do Amazonas tem 140.000 pescadores, 
sendo que pelo menos 70.000 viviam da pesca da piracatinga. A pesca da 
piracatinga é considerada uma pesca rápida e lucrativa; os frigoríficos 
pagavam R$1,00 a R$1,50/kg, os pescadores comunitários ganhavam cerca 
de R$100,00 a R$150,00 por dia

• Colônia de Pescadores Z-4 de Tefé (Presidente): 3.049 associados, sendo 
que mais de 400 pescadores associados (cerca de 13%) eram envolvidos 
com a pesca de piracatinga. Renda de R$3.200,00 a R$4.000,00 por 
pescador/mês.

• Colônia de Pescadores de Alvarães (Presidente): 565 associados ativos 
(<10% dedicavam-se à pesca da piracatinga). A renda média de um 
pescador profissional em Tefé atualmente é de cerca de R$500,00/mês



AVALIAÇÃO DOS PRIMEIROS ANOS DA MORATÓRIA DA 
PESCA E COMERCIALIZAÇÃO DA PIRACATINGA

• Pouca fiscalização dos órgãos ambientais nas áreas de pesca

• IBAMA: orçamento e quadro técnico reduzido (78 servidores em todo Estado, 
sendo 39 pessoas fiscais)  

• Duas operações específicas visando fiscalizar o cumprimento da moratória desde 
sua criação (2014 e 2015) no médio Solimões: não foram detectadas 
irregularidades

• Fiscalização dos espaços urbanos deveria ser realizada pelas secretarias 
municipais do meio ambiente, que em geral não demonstram interesse em 
controlar a entrada de pescado ilegal

• IPAAM: 20 fiscais na gerencia da fiscalização, sendo 18 servidores alocados no 
escritório de Manaus, um funcionário em Parintins e outro em Humaitá. Segundo 
a gestora do IPAAM, existe uma grande deficiência na fiscalização de pesca 
realizada pelo órgão, que atende as demandas principalmente por denúncia



A MORATÓRIA CONSEGUIU COIBIR A PESCA DA PIRACATINGA?

• Da Silva et al. (2018), analisaram 54 filés de quatro pacotes obtidos em 
supermercados e frigoríficos em Manaus e municípios do entorno. 

• Piracatinga continua sendo vendida ilegalmente no Brasil como douradinha

• Dos 39 filés viáveis para análise, 38 (97,4%) foram confirmados como C. 
macropterus e 2,6% como piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii). 

• Todas as três embalagens rotuladas como surubim (Pseudoplatystoma
fasciatum) eram de fato piracatinga

• O nome “douradinha” parece ter desaparecido recentemente do mercado, 
e a piracatinga agora é vendida com nomes populares e mais conhecidos 
de bagres como a piramutaba, a dourada e o surubim.



“... aqui na região parou tudo, nenhum 
frigorífico compra... mas no rio Juruá, 
Jutaí o pessoal está pescando... eu digo 
porque tem gente daqui que está 
pescando lá... e estão ganhando 
dinheiro... antes da semana santa estava 
R$4,50/kg da piracatinga... não tem 
fiscalização em canto nenhum... aqui o 
pessoal não pesca por consciência 
mesmo... o Ibama vem aqui de ano em 
ano... eles continuam pescando com 
jacaré... boto é muito difícil de matar, só 
se for em ressaca, de arte mesmo é muito 
difícil... eles aproveitam que não tem 
fiscalização... tudo que é trafico melhora o 
preço... em Leticia a piracatinga estava 
R$11,00/kg” (Colônia de Pescadores de 
Tefé).



Sugestões levantadas pelos entrevistados

• Necessidade de maior coordenação das ações de fiscalização entre 
os órgãos federal, estadual e municipais. 

• Necessidade de se reforçar a fiscalização nos diferentes elos da 
cadeia produtiva, especialmente no transporte, desembarque e 
distribuição (ex. frigoríficos). 

• Insuficiência de recursos para a implementação dos instrumentos de 
comando e controle denotam a relevância da governança 
participativa, bem como de ações de educação ambiental para o uso 
sustentável dos recursos naturais.



MEDIDAS DE 
SENSIBILIZAÇÃO E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
QUE PROMOVAM O USO 
SUSTENTÁVEL DA PESCA 
DE PIRACATINGA



Política Nacional de Educação Ambiental

• “Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais 
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade” (Lei no 9.795 de 27 de abril 
de 1999).

• Mobilização

• Sensibilização

• Educação formal e informal



CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL



Ações de educação ambiental relacionadas à Meta 1 da Estratégia e Plano 
de Ação Nacionais para a Biodiversidade – EPANB: 2016-2020. 

Ação Grupo/esfera de 

ação Ação 

Objetivo

Ação 36 OEMAs Programa Agente Ambiental 

Voluntário 

Fazer com que as pessoas expressem sua cidadania e seu 

comprometimento com o futuro do meio ambiente e com a 

qualidade de vida da localidade. 

Ação 37 OEMAs Produção de material das UCs 

visando fomentar a educação 

ambiental

UCs e produção de material para as comunidades locais 

e/ou regionais

Ação 40 OEMAs Coordenação da Comissão 

Interinstitucional de

Educação Ambiental.

Contribuir com a articulação inter e intrainstitucional, 

convergindo esforços que visem à implementação da 

Política Nacional e Estadual de Educação Ambiental e a 

geração das Diretrizes Estaduais de Educação Ambiental.

Ação 42 OEMAs Gestão do Protejo Caminhão de 

educação ambiental

Itinerante

Desenvolver atividades de educação ambiental em diversos 

municípios do Estado, levando o conhecimento para locais 

onde essas atividades são pouco contempladas em 

programas educacionais.



Ação Grupo/esf

era Ação 

Objetivo

Ação 2 Secretarias 

do

MMA

Implementação do Sistema de Gestão 

Compartilhada do Uso Sustentável dos 

Recursos Pesqueiros.

Avaliar e propor medidas de ordenamento da atividade 

pesqueira visando a mitigação de capturas incidentais de 

fauna aquática e o uso sustentável dos estoques.

Ação 4 OEMAs Continuação da implementação do 

Programa de Manejo Participativo de 

Recursos Pesqueiros nos Ambientes de 

Várzea da Amazônia brasileira.

1. Subsidiar de informações técnicas e científicas 2. Fomentar 

iniciativas piloto e incentivar a multiplicação de experiências 

de manejo participativo da pesca de mais de 12 espécies 

fluviais na Amazônia (especialmente de águas brancas), 

baseadas nas boas práticas construídas nos estados do Pará e 

do Amazonas nos últimos 20 anos.

Ação 5 OEMAs Realização de pesquisas para o 

desenvolvimento de tecnologias sociais para 

suporte ao manejo participativo do recurso 

pesqueiro.

Desenvolver tecnologias de pesca e de beneficiamento para 

agregação de valor ao elo inicial da cadeia, com uso de 

energia fotovoltaica, para aprimorar a qualidade sanitária do 

produto, conquistar novos mercados e melhores preços ao 

produtor

Ação 8 OEMAs Regulamentação dos Acordos de Pesca Ordenar 15 áreas de pesca

Ação 9 OEMAs Elaborar e Implementar Planos de Manejo 

de pesca.

Implementar 10 acordos de pesca. 

Ação 18 Sociedade 

Civil

(ONGs)

Continuação da implementação do 

Programa Pesca+Sustentável

Desenvolver um mecanismo para a valorização e promoção 

de pescarias sustentáveis em áreas manejadas do Brasil.



Plano de ação abordando 
medidas mínimas de gestão do 

recurso



META 1 – AUMENTAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E ETNOECOLÓGICO SOBRE A BIOLOGIA DA PIRACATINGA

Ação Objetivos Indicadores Resultados esperados Atores 

1. Levantamento e 

monitoramento das 

populações de 

piracatinga

Realizar estudos sobre a 

abundância, distribuição 

e densidade 

populacional, biologia 

reprodutiva migrações, 

entre outros.

- Número de publicações sobre a 

biologia e ecologia da piracatinga 

Estimativas 

populacionais 

realizadas

Organizações 

governamentais, 

universidades e 

institutos de 

pesquisa 

2. Desenvolver iscas 

alternativas para a pesca da 

piracatinga

Realizar pesquisa 

participativa com os 

pescadores para avaliar a 

efetividade de diferentes 

tipos de iscas utilizadas 

na pesca da piracatinga

(ex. vísceras de peixes, 

tais como pirarara, jaú,  

pirarucu de áreas 

manejadas, restos de 

matadouros, etc)

- Número de experimentos realizados

- Número de espécies testadas

- Quantidade de isca utilizada (kg)

- Quantidade de piracatinga pescada 

(kg)

Protoloco de pesquisa 

com a efetividade de 

pesca utilizando 

diferentes iscas 

realizado

Universidades, 

institutos de 

pesquisa e 

pescadores

3. Implementar de projeto(s)-

piloto(s) de monitoramento 

participativo com as 

comunidades locais  

Realizar pelo menos um 

projeto piloto para testar 

um protocolo de 

monitoramento 

participativo para a pesca 

da piracatinga

- Número de protocolos

monitoramento

participativo implementados

Projeto-piloto de

monitoramento

participativo

realizado

Pescadores, 

universidades, 

institutos de 

pesquisa e 

organizações não-

governamentais 



META 2 – ELABORAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS PESCADORES, INTERMEDIÁRIOS E 

CONSUMIDORES

Ação Objetivos Indicadores
Resultados 

esperados
Atores 

1. Promover boas práticas de 

pesca utilizando métodos 

de pesca e iscas 

apropriadas  

Sensibilizar os 

pescadores para o 

uso de iscas 

alternativas 

- Número de oficinas de 

conscientização da pesca responsável 

realizadas 

- Número de campanhas junto às 

colônias de pescadores veiculadas

Estabelecimento 

de boas práticas 

de pesca  

Instituições 

governamentais, 

universidades, institutos 

de pesquisa, associações 

e colônias de pescadores 

2. Promover ações para o 

consumo consciente de 

pescado  

Sensibilizar os 

consumidores 

quanto à origem do 

pescado consumido

- Rótulo de identificação da 

piracatinga criado (foto, nome 

científico)

- Certificado de origem da “pesca 

responsável” criado

- Número de campanha informativas 

à população veiculadas

Consumidor 

conscientizado

Organizações da 

sociedade civil, 

universidades, institutos 

de pesquisa

3. Articular a cooperação 

interinstitucional e multilateral 

para o enfrentamento do 

problema a nível transnacional   

Inserir a discussão 

sobre a pesca da 

piracatinga nos 

grupos de trabalho 

fronteiriços 

- Número de reuniões do GT Tríplice 

Fronteira tratando do tema da 

piracatinga

- Processos conjuntos estratégicos 

estabelecidos por período  

GT sensibilizado 

para o tema da 

pesca da 

piracatinga

Organizações 

governamentais e de 

cooperação multilaterais, 

organizações da 

sociedade civil







Obrigada!


