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Como está organizada a apresentação? 

 Em três partes de acordo com o termo de referência n° 
5142: 

 

 PRODUTO 1   

 PRODUTO 2  

 PRODUTO 3  



PRODUTO 1 

 Documento técnico da Bacia do rio Parnaiba contendo 
histórico da atividade pesqueira a partir de 
levantamento técnico-científicos:  Distribuição 
espacial, Relação peso-comprimento,  Tamanhos 
mínimos e máximos de captura e período reprodutivo 
de espécies comerciais, Tamanho de 1ª maturação – 
L50,  Tipos de artes de pesca por localidade,  CPUE 
 



PRODUTO 2 
 Documento técnico da Bacia do rio Parnaiba contendo 

caracterização in loco da atividade pesqueira: Mapa com os 
principais locais de desembarque, Preço de primeira 
comercialização por espécies, As cadeias de 
comercialização do pescado, Infraestruturas (caminhão 
frigorífico, fábrica de gelo, indústria de beneficiamento, 
mercados de peixe, entre outros), Utilização do seguro 
defeso (número de beneficiários por local, idade, sexo, grau 
de escolaridade, residência),  Principais conflitos existentes 
(mapa). Processos envolvidos com mudanças climáticas – 
distúrbios naturais ou antrópicos (e.g. secas prolongadas, 
nível do rio, poluição, entre outros) que afetam a pesca. 

 
 



PRODUTO 3 

 Documento técnico-científico que contenha proposta 
de Plano de Gestão dos recursos pesqueiros para a 
bacia do rio Parnaíba com sugestões de atualização dos 
atos normativos vigentes. 

  
 



A bacia do rio Parnaíba: drena áreas da Caatinga, 
Cerrado. 

Introdução 

Bacia do rio  

Parnaíba 

“As águas do Parnaíba, 
Rio abaixo, rio arriba,..” 

 Antônio Francisco da Costa e Silva – Hino do Piauí 



   
 

Introdução 
 Bacia do rio Parnaíba 

Localizada entre as regiões 
hidrográficas do Nordeste 
Médio-Oriental e do rio 
Maranhão - Rosa te al 2003.  



BACIA  HIDROGRÁFICA 

75% - Piauí 

19 %- Maranhão 

6% - Ceará 

 

BACIA HIDROGRÁFICA – 99,39% 
DA ÁREA DO ESTADO 

 



 Delimitado pelas Serras da Ibiapaba,  Chapada do 
Araripe e Serra da Mangabeira e Serra do Piauí 



Marcada por regime de sazonalidade – período de 
chuva e estiagem. Rio Perene. 

Forma o maior Delta das Américas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alto, médio e baixo cursos 



 Ramos et al (2014) – 146 espécies na bacia do rio Parnaiba. 

 

o Ainda poucos estudos ictiofaunísticos dessa 
importante bacia hidro geográfica da região nordeste 
do Brasil.  



 Dados de produção pesqueira continental não são 
produzidos desde 2011! 

2010 – 2.131,1 t 2011 - 2.300,8 t 



Material e Métodos 
 Consultas a livros, artigos científicos, relatórios 

técnicos (IcmBio/IBAMA; FAO; IBGE; SUDEPE; MPA); 
Boletins Estatísticos Pesqueiros; Trabalhos de 
Conclusão de Curso (Graduação); Dissertações de 
Mestrado; Teses de Doutorado; e sistemas de buscas 
digitais (ISI Web of Knowledge, Scielo, Science Direct, 
Google, entre outros).  



Visitas as localidades de pesca, aos locais de desembarque, as associações, colônias e 
sindicatos de pescadores de Parnaíba, Guadalupe, Uruçui e Joaquim Pires para 

Trabalho de Campo 



Questionários  

 Para os Pescadores(as) 



 



 Para chefes das colônias, associações sindicatos de 
pescadores e ONGs 



 



40.000 pescadores fizeram 
requerimento do seguro 

obrigatório – Informação INSS PI 

 



Organização Município Associados Seguro Defeso 

Associação pescadores e pescadoras artesanais 

de Parnaíba 

Parnaíba 1.300 900 

Colônia de pescadores de Parnaiba Parnaíba 1.200  1.000 

Sindicato de pescadores de Parnaiba Parnaíba 1.351 1.190 

Colônia de pescadores de Ilha Grande – Z 38 Ilha Grande 3.000 3.000 

Sindicato de Pescadores de Ilha Grande Ilha Grande 780 780 

Campo Maior Campo Maior 700 500 

Joaquim Pires Joaquim Pires 220 198 

Colônia de pescadores artesanais de Teresina Teresina 1422 1422 

Sindicato de Pescadores artesanais de Teresina Teresina 850 a 1000 850 a 1000 

Colônia de Pescadores Floriano Floriano 160 160 

Colônia de Pescadores de Guadalupe Guadalupe 674 674 

Colônia de Pescadores de Uruçuí Uruçuí 313 313 

Total 10.987 a 11137 



 



Colônia de pescadores artesanais de Ilha Grande Z-7 



Associação dos pescadores e pescadoras 
artesanais de Parnaíba 

 

 



Localidades de pesca baixo Parnaíba 

 



 





 



Preço primeira comercialização 



Colônia de Pescadores Z-17 – Lagoa do Cajueiro 
Luzilândia, PI 

. Lagoa do Cajueiro em 
Joaquim Pires. A. Vista 
panorâmica do mirante da 
cidade. B, C, D, E, HPorto 
Domingos Madeira, local de 
desembarque de pescadores 
artesanais da região 

 



Fatores que prejudicam a pesca (norte baixo 
Parnaíba) 

 



Federação dos Pescadores do Estado do Piauí e da Colônia 
de pescadores Z-8, no bairro Vermelha em Teresina. 



Colônia de pescadores artesanais 
de Teresina, bairro Poty Velho 

 
 



 Curimatella immaculata (Ferna´ndez-Ye´pez, 1948) 

 Curimata macrops (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 

 Steindachnerina notonota (Miranda Ribeiro, 1937) 

 

 

Psectrogaster rhomboides  
Eigenmann &Eigenmann, 1889 

Branquinhas 



 



 



Fatores que prejudicam a pesca praticada pela 
comunidade de pescadores da região de Teresina e 
conflitos enfrentados 

 Assoreamento dos rios 

 Lixo e esgoto despejado nos rios. Citam além do esgoto 
doméstico o lixo hospitalar, resíduos de curtume e despejo de 
sujeira dos lava jato de Teresina. 

 Reconhecem que todos os peixes estão ficando cada vez mais 
escassos e que há espécies que estão desaparecendo devido aos 
fatores acima apresentados. Citam que o Matrinchã, Corvina 
(Plagioscion squamosissimus), Arenga (Pellona flavipinnis) e 
Piratinga (Brachyplatystoma filamentosum) reduziram em 
quantidades e que Tilápia (Oreochromis niloticus e Tilapia 
rendalli) e Tambaqui (Colossoma macropomum) aumentaram. 
Tambaqui teria aumentado devido a estouro de açude na região, 
de acordo com pescadores. 

 



RIO PARNAIBA 

RIO PARNAIBA 

RIO PARNAIBA 





ESGOTOS  EM TERESINA – 43  







Colônia de pescadores Guadalupe – Z19 

 





Parâmetros estimados da Relação peso comprimento 

para espécies a Jusante do reservatório de Boa Esperança  

(Dados obtidos a partir de Souza et. al., 2016) 

 

Parâmetros estimados da Relação peso  
comprimento para espécies a Jusante do  
reservatório de Boa Esperança  
(Dados obtidos a partir de Souza et. al., 2016) 
 



Prochilodus lacustris Steindachner, 1907 

 Mapa com a área do reservatório de Boa Esperança (Fonte: Teixeira et al 2009) 
Produção pesqueira do curimatã Prochilodus lacustris nos municípios de Guadalupe, 
 Nova Iorque, Porto Alegre e Uruçuí, no período de outubro de 2004 a julho de 2006  
(Fonte Teixeira et al 2009). 



Localidades de pesca região de Guadalupe 

 



 

Fotos da localidade de Matadouro, bairro Matadouro em Guadalupe, porto Matadouro.  



Localidade de  

desembarque em  

Guadalupe, porto Beira 
rio 



 



 



 

Antes 



Depois 



Preços de primeira venda das principais 
espécies de pescado da região de Guadalupe. 

 



Estatística de Pesca Colônia Guadalupe 

 

 
Colônia Z-19 – Guadalupe – PI. Março de 2015. 
 Um total de 404 pescadores contribuíram com informação.  

Colônia Z-19 – Guadalupe – PI. Abril de 2015.  
Um total de 392 pescadores contribuíram com informação  

Colônia Z-19 – Guadalupe – PI. Maio de 2015.  
Um total de 516 pescadores contribuíram com informação Colônia Z-19 – Guadalupe – PI. Junho de 2015.  

Um total de 516 pescadores contribuíram com informação  



 O que poderíamos definir como uma unidade de esforço?  
 Quando começamos a obter dados era após o período de 

defeso, onde já havia vencido o primeiro prazo. Uma canoa 
com um ou dois pescadores que usam malhadeira?  

 Apenas um pescador a capturar peixes com sua tarrafa?  
 E os casos em que os pescadores utilizaram anzol?  
 Como vimos a principal arte de pesca utilizada na bacia do 

Parnaíba é a rede de emalhar, como acontece em outras 
bacias.  

 Decidimos analisar ou interpretar a CPUE como Kg/tempo 
de captura ou pesca em cada caso pois obtivemos dados de 
pesca de anzol também. 
 

CPUE ESFORÇO POR UNIDADE DE 
CAPTURA 



 



Pescarias do Sr. I e Sr. D. 
 logo após a pesagem das mesmas 

Vista lateral de espécime de Pygocentrus 
nattereri eviscerada, ou com o fato retirado, 
capturada na represa de Boa Esperança por 
pescador Sr. I. 



 



 



Algumas 
espécies de 
peixes 
capturadas por 
pescadores 
artesanais na 
área do 
criatório em 
Guadalupe.  
A. Pacu, 
Myleus 
asterias.  
B. Vista dorsal 
de Hypostomus 
sp. 1  
C.Vista ventral 
de Hypostomus 
sp.1  
D. Vista dorsal 
de  
Hypostomus 
sp.2  
;  

E.Vista ventral 
de Hypostomus 
sp.2  
 
F.Vista lateal de 
Hassar affinis.  
 
G. Vista lateral 
de Platydoras 
costatus  
H. Vista lateral 
de Agneiosus sp 
.  
I. Vista lateral 
de 
Hypophthalmus 
cf. edentatus.  
Obs: foram 
selecionados 
para a fotos os 
maiores 
espécimes 
capturados. 
 



 



CPUE 
 Os valores de CPUE para lagoa do Cajueiro oscilaram 

entre 0 e 0,218kg/h. Foram obtidos dados a partir de 5 
embarcações sendo que duas vieram com nada de 
peixe, uma com um peixe apenas (CPUE=0,06kg/h), 
uma com seis exemplares de pacus jovens 
(CPUE=0,01Kg/h) e a última que obteve o maior 
CPUE=0,218/ Kg/h 

 



 



 



 



 

Figura 40. Vista lateral de Schizodon cf. rostratus capturado por pescador artesanal na lagoa do Cajueiro 

 



Vista lateral de Loricarichthys derbyi capturado por  
pescador artesanal na lagoa do Cajueiro 

Vista lateral de Pacu, Mileus asterias, capturado por 

 pescador artesanal na lagoa do cajueiro 

Figura 42. Vista lateral de Loricarichthys derbyi capturado por pescador artesanal na lagoa do Cajueiro 

 



Fatores que prejudicam a pesca e 
conflitos na região de Guadalupe 

 1) Represa.  



       Uso múltiplo da água     

 Código das Águas(1934): o barramento 
projetado para aproveitamento da  energia 
hidráulica deveria satisfazer também as 
exigências: 
      Navegação, irrigação, conservação e 
livre circulação de peixes, perenização do 
rio, proteção contra inundações. 



 2) Obstáculos à captura do pescado. Eles são 
causados pela ocupação do rio com tanques redes 
para criação de tilápias (Oreochromis spp e Tilapia 
spp). Pescadores relatam que ao navegar com suas 
canoas e ou ao tentar enganchar suas redes nos 
tanques são ameaçados com ameaça de tiro de 
arma de fogo ou recebem disparos até.  

 3) Introdução de espécie exótica. Introdução da 
Tilápia (Oreochromis spp e Tilapia spp) espécie 
que se alimenta dos peixes da região. Há relatos 
que relacionam ou aumento da quantidade de 
Tilápias (Oreochromis spp e Tilapia spp) com 
diminuição de espécies da bacia hidrográfica.  

 

 



Tendo como base o conhecimento científico disponível, pode-
se concluir que a expansão do cultivo da tilápia O. niloticus 
em tanques redes em reservatórios brasileiros causará  
perturbações relevantes. A aquicultura brasileira opera em 
baixos padrões de sustentabilidade, pois o país é continental e 
a fiscalização limitada. Más práticas são comuns no manejo 
dos sistemas, como a falta de tratamento de efluentes. Além 
disso, não há tecnologia segura para o confinamento dos 
peixes nos tanques redes, sendo os escapes universais. Uma 
vez no ambiente há elevada possibilidade do estabelecimento 
da espécie nos reservatórios e a sua disseminação para outras 
áreas, com risco de impactos negativos sobre a biota regional 
(Agostinho et al., 2018, p.9) 
 



 4) Pesca clandestina. Relatos afirmam a presença de 
pescadores clandestinos que utilizam arpão, utilizam redes 
não permitidas e pescam no período da piracema. 

 5) Aumento de pescadores. Nos últimos anos ocorreu um 
aumento da demanda de pesca na região. 

 6) Poluição. Pescadores e pescadoras entrevistados 
relataram problemas em relação ao esgoto doméstico que é 
despejado no rio, material plástico que também é jogado 
no rio e prejudica a pesca. Alguns comentam que o 
agrotóxico utilizado em Uruçuí e nas fazendas próximas 
chega ao rio. 

 7) Piracema. Relatos há que o período da piracema deveria 
ser estendido até abril e ou maio, pois ainda em março os 
peixes encontram-se no período de desova. 

 



 8) Seca. Chuva não tem sido suficiente nos últimos anos e a 
situação do baixo nível do rio no período de estiagem tem sido 
agravada. 

 

 

 

 



 

 

 9) Espécies que foram relatadas não existir 
mais na área da represa. Fidalgo (Ageneiosus sp) 
e Mandi Açu  (Doradidae) desapareceram na 
região de Guadalupe. 

 



Floriano 

 



  

Peixes capturados na região de Floriano, rio Parnaíba, e 
comercializados no mercado público do mesmo município nos 
dias 10 e 11/03/2018, no período do defeso. A. Prochilodus 
lacustris. B. Schizodon cf. dissimils. C. Leporinus cf. reinhardt. 
D. Pimelodus cf. blochi 

Peixes comercializados no mercado de Floriano nos dias 10 e 11 de março.  
A. Branquim, Brachiplatystoma vailanti, procedente de Porto Alegre do  
B. Piauí. B. Matrinchã, Hypophthalmus cf. edentates, de Porto Alegre do  
C. Piauí. C. Pseudoplatystoma fasciatum, Surubim, capturado na região  
D. de Floriano. 



Preço de primeira comercialização por espécies (PPC) Dados de Floriano 
 

 



Uruçuí-Colônia de Pescadores Z-13 

 



Monocultura de Soja - Agronegócio 



 



 



 

Porto das balsas na margem do rio  
Parnaíba em Uruçuí, local de desembarque 



Lagoas marginais área de pesca  

 



Margem do rio Parnaíba cercada em Uruçuí  

 



 



Fatores que prejudicam a pesca praticada pela comunidade 
de pescadores da região de Uruçuí e conflitos enfrentados  
  Pesca clandestina. 28,13% dos entrevistados comentaram que a pesca clandestina é 

um fator que prejudica a pesca, pois pescador clandestino utiliza de redes proibidas e 
pesca no período do defeso.  

 Poluição do rio Parnaíba. 25,8% 

 Uso de agrotóxicos nas fazendas. 21,9% dos entrevistados mencionaram que a 
utilização de agrotóxicos por fazendeiros faz com que o mesmo chegue até o rio e 
consequentemente mate os peixes.  

 Instalação de cercas com arame farpado. 21 9% 

 Utilização de rede de emalhar com abertura de malha pequena. 21,9% dos 
entrevistados reconhecem que o uso da rede com malhar pequena, abaixo de cinco, é 
um fator prejudicial à pesca. 

 Estiagem. 18,8% mencionaram a falta de água ou a baixa no nível do rio durante a 
estiagem como um fator prejudicial à captura dos peixes. 

 Piracema e período de defeso. 6,3% dos entrevistados afirmaram que o período do 
defeso atrapalha a pesca. 

 Dificuldade para obter gelo. 3,1% afirmaram que a falta de condição para o pescador 
armazenar o pescado prejudica a pesca.. 

 Desmatamento. 6,3% comentaram que o desmatamento da mata ciliar prejudica a 
pesca. 

 



Tipos de arte de pesca 
 Rede de espera (Caçoeira) 

Lançamento de redes de emalhar para captura da Manjuba. (Fonte Cavalcanti-Filho et al 
2009). 



 Pescador artesanal em 
Guadalupe montando 
rede de emalhar ou 
espera, ou 
“entralhando” a rede, 
amarrando a tralha de 
boia e a tralha de 
chumbo aos panos 



Tarrafa 

 Tarrafa de nylon malha 6 pendurada 
em casa de pescador artesanal em 
Parnaíba  

Tarrafa com malha de seda utilizada por 
pescador artesanal em Guadalupe. 



Amador (2010) descreve uma modalidade específica com uso 
de tarrafa no rio Poti, a pesca de parelha:  
 
“...acontece quando seis ou oito canoas perfilam-se no leito do 
rio, formando duas fileiras de três ou quatro canoas. Cada 
embarcação possui dois tripulantes e são guiadas pelo pescador 
mais experiente. O alinhamento das canoas é direcionado no 
sentido de seguir o cardume até que este se posicione entre as 
canoas. Ao sinal do pescador-guia, todas as tarrafas são 
arremessadas no espaço entre as embarcações, diretamente 
sobre o cardume. É uma estratégia que rende grande 
quantidade de peixes a todos os que dela participam.” 



Landuá.  Boia de Traíra  



Pesca de anzol 

Ao lado  
direito Molinete 

 
No lado esquerdo, vara  
de bambu com linha  
de anzol,  



Linha de mão, ou “Linha de Mourão” utilizada 
por pescador artesanal para captura de peixes 
no rio Parnaíba em Guadalupe. Linha de 
Moura Barra 7 (anzol). Linha 180 mm. 

 

Grozeira com quatro anzóis e linha  
principal de 200 m utilizada para captura  
de “Surubim”, Pseudoplatystoma fasciatum, 
em Campo Maior. 

Apetrecho de pesca de anzol: chumbo,  
linha e isca artificial 



Apetrechos para pesca de linha 
de mão.  

1. Chumbo com pedaço de corda 
preso a linha de anzol. 2. Anzóis 

Acessórios para pesca de anzol 
utilizados por pescadora artesanal: 
1 linha enrolada com anzol. 
2.alicate. 3. Artefato de madeira 
para ajeitar chumbada e anzol. 4. 
Rapador de escamas de peixe, 
utilizado no beneficiamento. 5. 
Chumbada. 6. “Carretel” com linha 

 



Curral 
 É uma arte que permite a entrada de peixes que ficam 

aprisionados em duas câmaras ou compartimentos (figura 26). 
Amador (2010) relata que ele é feito com tabocas secas (Bambusa 
sp), encontradas às margens dos rios Parnaíba e Poti, e 
amarradas com palhas de tucum (Astrocaryum vulgare Mart.) ou 
fios plásticos e que seu trançado permite a regulagem da abertura 
do artefato que possibilita pescar peixes de vários . 
 

. Representação gráfica de um curral utilizado napesca artesanal no bairro Poti Velho, 
Teresina, Piauí, Brasil.(2009-2010). Fonte: Amorim (2010). 



 . Câmara de ar de pneu utilizada como meio de deslocamento 
nos rios em Uruçui por pescadores artesanais 



 Porcentagem dos pescadores e pescadores entrevistados de 
Parnaíba e Ilha Grande que pescam sozinhos e acompanhados  

Tamanho da embarcação os tamanhos oscilaram entre 3 e 7 m de comprimento, 
média=4,7 m, dsvp=1,4 (n=20).  
95,2% das embarcações utilizadas são do tipo canoa de madeira, 4,8% são de bote de 
zinco (n=21). 
 
 Do quantitativo de entrevistados que utilizam canoa, 33,3% utilizam motor e 66,7% 
não. Em relação à potência dos motores das embarcações eles variam entre 5,5 e 300 
HP (apenas um entrevistado afirmou que possuía um motor com 300 HP!), 
média=152,75 HP, dsvp=131,15HP, n= 5 

Em relação ao uso da embarcação, 
 80,8%, utiliza enquanto que  
19,2% não (n=26).  
 
52,4%, afirmam que são de sua  
propriedade enquanto que  
47,6% não.  



 



 



 



Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes 1840) 

 Distribui-se nas bacias dos rios Amazonas, Maroni, Paraná 
(Pantanal) e rio Parnaíba.  

 Bastante raro, confinado às partes mais profundas e lentas 
dos grandes rios, (Le Bail et al 2000). Alimenta-se de 
organismos bentônicos e peixes. (Le Bail et al 2000). 

 Longevidade chega a 11,4 anos (Penha et al, 2004)  

 



  
Brachyplatystoma vaillantii (Valenciennes 1840) 

 . O comprimento total de espécimens de B. vaillantii 
variou de 2,6 a 91,7 cm, com uma alta frequência de 
(83%) para individuos entre 20 e 40 cm. O tamanho 
mínimo estimado para captura (P50) para essa espécie 
foi 25,27 cm Jimenez et al.  

 

Uruçuí Floriano 



Hassar affinis Steindachner, 1881) 

Floriano   
 Cantanhêde et al. (2016) discutem a respeito da biologia reprodutiva de H. affinis (Lago de 
Viana, Baixada Maranhense, Maranhão, Brasil). 
 
Foi reportado alometria negativa para ambos os sexos, indicando maior incremento em 
comprimento do que em peso. A proporção sexual para o período total foi de 3,4 fêmeas 
para cada 1 macho. Houve maior intensidade reprodutiva nos bimestres fevereiro/março e 
abril/maio, indicando o período reprodutivo da espécie. Estima-se fecundidade absoluta 
média de 47.211 ovócitos. A primeira maturidade sexual é alcançada com 11,52 cm. A partir 
desses dados, os autores sugerem medidas de gerenciamento, como o estabelecimento do 
período de reprodução da espécie durante os meses de fevereiro a maio, definição do 
tamanho mínimo de captura de 11,5 cm e, além disso e o desenvolvimento de outros 
trabalhos com periodicidade mensal.  



 Hypophthalmus cf. edentatus Spix & Agassiz 1829 

 Os ovários começam a se desenvolver em novembro, 
quando o nível da água aumenta. Desova parcial 
ocorre entre fevereiro e abril. A fêmea põe de 50.000 a 
100.000 ovos de acordo com seu peso. Os juvenis 
habitam a parte mais baixa de fluxos em estuários, o 
adulto encontra-se mais a montante (Le Bail et al., 
2000 



Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) 

Fecundidade Idade primeira 

maturação 

Alimentação 

81.270 - 709.840 Idade da primeira 

mauraçãoé estimada 

ser igual a 6 anos., 79 

cm 

Piscívora 



Beneficiamento 

Uruçuí 

Guadalupe 
Parnaíba e Ilha Grande 



Público consumidor 

 

Uruçui 
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Nível escolaridade Guadalupe 
 13,64% não frequentaram escola, 

 4,55% estudou até a primeira série,  

 9,09% até o segundo ano,  

 9,09% até o terceiro ano,  

 27,27% até a quarta série, 9,09% até o quinto ano, 
4,55% até o sexto ano,  

 9,09 até o sétimo,  

 9,09 % completaram o ensino fundamental   

 4,55% tem o ensino médio incompleto. 

 



Escolaridade Uruçuí 
 



 



 Rede de emalhar 
pertencente a pescador 
artesanal de Guadalupe.  

 A rede de maior abertura 
que foi apresentada, 22 com 
espessura D 36, utilizada 
para captura de Piratinga, 
Brachyplatystoma 
filamentosum 
(Lichtenstein, 1819), 

  que há quatro anos não é 
capturada pelo mesmo 
pescador, espécie 
aparentemente extinta na 
região ou em vias de extinção 
local. 

 



Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819) 

 Espécime fotografado encontrado em mercado público 
de PHB em 2011. 



 

Diante desse cenário o que poderíamos vislumbrar 
em termos de proposta a gestão dos recursos 

pesqueiros? 



O que deve ser feito para os peixes não 
acabarem no rio Parnaíba? 

A seguir são elencadas sugestões ou propostas dos pescadores e 
pescadoras entrevistados:  
 
1) cuidado do governo em relação aos peixes refletido no 
incentivo a pesquisa com peixes na região de Guadalupe;  
 
2) manobra da escada para nascente – pescadores se referem a 
criação de uma escada para peixes na represa de Guadalupe. Ou 
construção de canal para passagem dos peixes;  
 
3) preservar e respeitar o período do defeso e conscientizar que 
as espécies não estão prontas para o consumo;  
 



4) paralisar pesca por dois anos com benefício para 
pescador;  

5) recolher embarcação para ninguém pescar;  

6) aumentar o período de defeso para pelo menos cinco e 
no máximo seis meses;  

7) escavamento do rio para aumentar a profundidade;  

8) parar com desmatamento;  

9) mais fiscalização, pelo menos três vezes por semana;  

10) menos poluição;  

 



10) Limpeza dos rios;  

11) Retirar embarcações de turismo do Delta;  

12) Chuva;  

13) Maior proteção aos peixes;  

14) Conscientização dos pescadores;  

15) Retirar as gaiolas das tilápias;  

16) Colocar peixe no rio/repovoamento;  

17) Proibição do pescador clandestino;  

18) Não utilização de agrotóxico;  

19) Não pescar com malha menor que 7;  

20) Tirar peixes os peixes que morrem nas lagoas quando  
da estiagem e coloca-los no rio Parnaíba. 



No que o governo deve investir para melhorar a situação dos 
pescadores e da pesca no rio Parnaíba? 

A seguir são elencadas sugestões ou propostas dos pescadores e 
pescadoras entrevistados:  
1) Fiscalização para impedir despejo e deposição de lixo no rio 
Parnaíba;  
2) Limpeza do rio Parnaíba;  
3) dar melhorias, como condição para financiamento para compra 
de material para pescadores – investir em material de pesca para 
pescadores;  
4) impedir que agrotóxicos sejam despejados no rio;  
5) repovoamento;  
6) pagar em dia o seguro defeso;  
7) pagar seguro defeso por dois a cinco anos, todo mês, para 
pescador não pescar;  
8) repovoamento de espécies da bacia;  
9) Aumentar o período da piracema, o defeso, passar para até 6 
meses pois há peixes ovados em março ainda; 



 10) Regularizar a questão do pagamento do defeso;  
 11) Diminuir corrupção;  
 12) promover cursos e palestras para pescadores a respeito da 

importância da preservação dos peixes, dos rios e das matas 
ciliares;  

 13) criação de um canal de eclusa para peixes na verdade 
transposição para peixes;  

 14) mais fiscalização durante o defeso;  
 15) retirar plantações e criação de animais na beira do rio;  
 16) reflorestamento de mata ciliar;  
 17) criar cooperativa de pescadores;  
 19) aumentar o valor do seguro defeso;  
 20) criação de um pesqueiro, um local para pesca. 

 



 O único instrumento atual de ordenamento da pesca 
artesanal da bacia do rio Parnaíba é a lei do defeso na 
forma de Instrução Normativa que proíbe a captura de 
peixes no período de 15 de novembro a 16 de março 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005). 
 

 Apenas captura com linha e anzol, 5kg mais um peixe e 
para consumo próprio 



 A portaria do defeso sem dúvida representa um avanço 
em relação ao que havia antes de sua publicação em 
termos de instrumento de lei, mas infere-se que se 
deve pelo menos refletir a respeito da implementação 
de medidas práticas que levem a melhoria da situação 
dos recursos pesqueiros e dos pescadores da região. 
 



Quais seriam as alternativas dentro 
da atual situação? 
 Há duas possibilidades plausíveis que vem acontecendo no 

Brasil que podem atuar junto com o defeso na bacia do rio 
Parnaíba:  

Manejo de espécies e os acordos de pesca. Ambos envolvem 
acertos, acordos e planos construídos com pescadores e 
usuários dos ambientes de determinadas áreas dentro de 
uma bacia hidrográfica. Alguns estudos e projetos nesse 
sentido na região Amazônica como Mamirauá (AQUINO, 
et al., 2007) (VIANA, et al., 2007) tem obtido sucesso e 
podem servir de referenciais para futuros projetos a serem 
desenvolvidos no rio Parnaíba. 
 



 Pode-se pensar em planos e estratégias setorizados e 
ou regionalizados ao invés de um único para a bacia. 
Cada qual adaptado aos problemas e realidades de 
determinada região. 
 



 Planos de gestão dos recursos pesqueiros também 
devem levar em consideração as características 
regionais da bacia do rio Parnaíba e o histórico de 
alteração nos ambientes dessas áreas. Há vários locais 
dentro da bacia que possuem barragens e açudes com 
espécies introduzidas desde a época de atuação do 
DNOCS (Departamento de Obras Contra as Secas).  
 

 



 A partir disso pode-se levar em consideração e pensar 
de maneira integrada com outras atividades exercidas 
nas regiões alvo dos planos e projetos.  



 Os seguintes questionamentos servem de sugestão 
para pautar os futuros planejamentos:  

 De que maneira tais atividades impactam na produção, 
manejo e ordenamento da pesca?  

 De que forma o plantio de soja afeta os estoques 
pesqueiros no sul do Estado?  

 De que maneira a irrigação na região do Tabuleiro 
litorâneo prejudica os peixes do rio Parnaíba? 
 

 



Conclusão e sugestões 
 O que ficou claro nas entrevistas com os 

representantes dos pescadores é que o atual sistema ou 
modelo de gestão e ordenamento pesqueiro da bacia 
do rio Parnaíba, por parte do governo Federal não, 
consegue se articular de maneira funcional com órgãos 
estaduais, municipais e com as associações de 
pescadores. 
 



Envolvimento com acordo de 
pescas e manejo de espécies 
 Organizações de pescadores devam participar e ou 

estar inseridas dentro de acordos e planos de manejos 
de espécies.  

 Forçar discussões sobre como melhor gerir e ou de 
maneira sustentável os recursos pesqueiros. 

 As organizações deve fechar acordo de pesca para que 
tenha foco na manutenção dos estoques/recursos 
pesqueiros. 
 



 Que as colônias sejam orientadas a iniciar as 
discussões a respeito dos seus problemas, da sua 
realidade, da necessidade da preservação dos recursos 
pesqueiros, do ambiente e da sua identitade. 



  A partir das discussões seriam planejados e elaborados 
acordos.  

 Isso em um segundo momento seria atrelado ao 
pagamento do seguro defeso, por exemplo. 

 A comunidade de pescadores que executar as seguintes 
metas (1) apresentar um plano de manejo e ou acordo 
de pesca, (2) executá-lo, passaria a receber seguro 
defeso, caso contrário não. O tempo para isso seria 
negociado e ou acordado com a Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca. 
 



 O seguro defeso dessa forma seria pago como 
prestação de um serviço ambiental. 
 



 As atividades a serem desenvolvidas pelas 
comunidades devem estar apoiadas e assessoradas pela 
comunidade acadêmica. 

 Sugere-se a obtenção de séries temporais em relação a; 

  esforço de captura por unidade (CPUE),  

 monitoramento,  

 observações de tendências climáticas,  

 modificações ambientais e efeitos da pesca. E 
 



 Estatística pesqueira, importante ferramenta para os 
programas de gestão e ordenamento, pois serve de base 
para futuras decisões.  

 Sempre se deve levar em consideração quantos 
pescadores há, quais espécies, quantas embarcações 
para se ter uma ideia do esforço e impacto a atividade 
pesqueira 



 Em situações em que há falta de conhecimento 
científico que possa subsidiar gestão e ordenamento 
deve-se buscar informação no conhecimento 
tradicional dos pescadores para propor legislação 
específica nesse sentido e subsidiar as ações de gestão. 
 



 Atividades de pesquisa e extensão relacionadas aos 
acordos de pesca e manejo de espécies podem ser 
realizadas por instituições locais como Universidades, 
Governo do Estado e Prefeituras. Isso tira o atual 
caráter centralizado do que vem acontecendo. Sugere-
se que se criem programas, editais que promovam, 
estimulem e fomentem o desenvolvimento de projetos 
que realizem isso. 
 



alternativa que vem sendo 
desenvolvido 
 Comissão Pastoral da Pesca de Parnaíba é o auto 

monitoramento que pescadores vem realizando na 
região do Delta do Parnaíba frente à ausência de apoio 
e recursos. Um trabalho que envolve conscientização e 
discussão sobre os estoques pesqueiros, preço dos 
mesmos. Experiências onde há melhor sucesso em 
relação a ordenamento da pesca e manejo das espécies 
é quando os pescadores participam do processo de 
gestão e ordenamento dos recursos pesqueiros. 
 



 Consideração o status de conservação das espécies que 
venham a ser foco dos planos de manejo e 
ordenamento de determinadas áreas. 

 

  Espécies que estejam vulneráveis e ou ameaçadas de 
acordo com a Portaria nO 445 do Ministério do Meio 
Ambiente merecem atenção e cuidados diferenciados. 
Em relação ao tamanho de malha.  
 



 Pode-se pensar em estratégias locais, aumentar o 
tamanho da malha e consequentemente aumentar o 
valor de venda do pescado, pois não compensa vender 
o peixe pequeno a um preço mais barato. 



 Pode-se pensar para em alternativas para o Rio 
Parnaíba de como pescar em determinadas áreas, 
como vem acontecendo na RESEX do Delta do 
Parnaíba mais precisamente na Ilha das Canárias em 
relação ao Robalo (Centropomus spp.). Em certas 
áreas, pescadores não pescam mais para permitir 
desova do peixe e em outras alternam o uso dos 

petrechos. 
 

 



 Em relação ao ordenamento de outras atividades que 
comprometem a saúde do rio: “ações conjuntas entre 
as instituições”.  

 Deve-se pensar por exemplo em quantos ambientes 
tem sido protegidos e quanto tem melhorado a pesca 
com as ações do acordo de pesca e manejo de espécies. 
 



 Desta forma é necessário criar comitê gestor da pesca 
dentro do comitê de bacia do rio Parnaíba pensando o 
rio como local de ação de múltiplas atividades por 
vários usuários. As principais funções hoje do rio 
Parnaíba são fornecer água para irrigação e consumo 
humano, as que tem maior peso, e a pesca artesanal 
ficou numa importância muito pequena. 
 



 Quando se pensar em ordenamento pode-se pensar em 
projetos que estão acontecendo e que podem ser feitos para 
pesca e ou pescadores.  

 A Gestão participativa, descentralizada e criada pelo 
Ministério da Pesca que buscava articular discussões com 
ministério do meio ambiente, agência Nacional de águas 
entre outros deve ser retomada.  

 Almejava-se obter recurso de um ministério e outro setor, 
mas que aplicado em projetos da pesca através de 
articulação, PRONAF, programa de alfabetização dos 
pescadores. 
 



 Conclui-se que planos para pesca artesanal devem ser 
colocados em prática além de programa de governo, 
portanto a médio e longo prazo.  



Fechamento 

 Recomendam-se ações governamentais que visem 
proteger o direito ao livre acesso as áreas de pesca, da 
mesma forma que maiores investimentos na 
conservação e preservação do ambiente e fiscalização 
das atividades desenvolvidas no corpo hídrico ou no 
ambiente terrestre com potencial degradante também 
ocorram. Por final nesse contexto sugere-se a 
regularização de território pesqueiro que resguarde o 
direito a pesca e a identidade cultural dos pescadores 
artesanais da bacia do rio Parnaíba. 
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