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APRESENTAÇÃO 
 
 Nas últimas décadas têm se discutido sobre a relação do homem com o meio que 

o cerca, incluindo o uso dos recursos disponíveis. Estas discussões suscitaram à 

Ecologia Humana que leva em consideração todas as relações que norteiam o tema 

homem/meio ambiente. No que concerne ao uso de recursos as discussões envolvem 

além do uso direto, questões políticas, sociais e econômicas, como por exemplo, a 

Teoria de Propriedade Comum.  

 A utilização de recursos de maneira não gerenciada levaria a sobreexploração do 

recurso, isso é a premissa da Tragédia dos Comuns (Hardin, 1968) que se baseia na 

idéia de que os indivíduos têm na teoria de propriedade comum o aval para utilização do 

recurso. Para evitar essa sobreexploração o estado ou empresas privadas deveriam gerir 

o recurso e determinar a melhor forma de utilizá-lo (Meffe et al., 2002).   

 Entretanto, essa forma de gestão é ineficiente, mesmo se utilizando de órgãos 

fiscalizadores, pois desconsidera o usuário do recurso comum (Moller et al., 2004). 

Essa política coerciva é comum quando se trata de manejo de recursos pesqueiros, 

principalmente por rios serem patrimônios da União e leva algumas vezes à proibição 

temporal ou até mesmo total da atividade de pesca em locais determinados, como lagos 

onde comprovadamente ocorra proibição, ou à proibição de categorias de pesca, como 

por exemplo, proibição da pesca artesanal profissional.  

 Essas medidas coercivas representam um distúrbio para aquelas comunidades 

que são diretamente dependentes dos recursos pesqueiros e modifica o relacionamento 

do homem/usuário do recurso com o meio ambiente (Berkes & Turner, 2006). Essas 

comunidades, perante um distúrbio, social, econômico, ou perante uma grande 

perturbação ambiental, têm que se reorganizar e se reestruturar, essa capacidade do ser 

humano de absorver distúrbios e se auto-organizar é denominada resiliência humana e 

pode ser medida acompanhando o processo de reorganização da comunidade (Vayda & 

MacCay, 1975; Berkes, et al., 2003; Berkes & Turner, 2006).  

 Uma maneira de evitar que pelo Princípio Precaucionário, sejam tomadas 

decisões coercivas, que desconsiderem o usuário de um recurso comum é a implantação 

de práticas de co-manejo, em que, poderes de decisão e responsabilidades são 

compartilhados entre os tomadores de decisão, pesquisadores, usuários do recurso e 

demais grupos de interesse a fim de gerir o recurso em questão (Hauck & Sowman, 
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2003; Hara, 2003). Práticas de co-manejo pesqueiro têm sido adotadas com sucesso em 

alguns locais ao redor do mundo, como por exemplo, no Canadá (Berkes & Jolly, 2001) 

e na África do Sul (Carvalho, et al. 2009). No Brasil um bom exemplo é desenvolvido 

no Instituto Mamirauá (AM), em que, decisões sobre a pesca do pirarucu (Arapaima 

gigas) são tomadas conjuntamente pelos pescadores e pesquisadores da região, após a 

contagem dos peixes, realizada pelos próprios pescadores (Castello, 2004). 

 Essas medidas de co-manejo pesqueiro comprovam o conhecimento dos 

pescadores, que também é atestado devido à adequação dos pescadores aos ciclos 

hidrológicos dos ambientes que exploram como também à ecologia das espécies da 

região (Cardoso & Freitas, 2007). Esse conhecimento é desenvolvido e aprimorado ao 

longo das gerações, pela relação de dependência que as comunidades têm com os 

recursos que utilizam e com o meio que os circundam, é denominado conhecimento 

ecológico tradicional (Johannes, 1989) e normalmente é utilizado pelos pescadores para 

obterem um maior sucesso em suas pescarias. 

 Apesar de não faltarem exemplos de sucesso, o Princípio Precaucionário ainda é 

levado em consideração quando são tomadas decisões sobre o manejo de um recurso. 

Em Goiás, como medida de manejo, a pesca profissional foi proibida, atualmente, no 

Estado, cada pescador que possua registro profissional pode capturar a quantidade 

máxima de cinco quilos e um exemplar, o que inviabiliza a pesca comercial no estado. 

 Assim, no Rio Araguaia, na margem pertencente ao Estado de Goiás, não existe 

a pesca comercial, enquanto que na margem do Estado do Mato Grosso, a pesca é 

permitida e cada pescador cadastrado na Colônia de Pescadores, pode capturar até 150 

kg de pescado por guia de pesca emitido pela Colônia. Por esse motivo este estudo 

objetivou, determinar a resiliência de duas comunidades de pescadores do Estado de 

Goiás que são proibidos de exercerem suas atividades, bem como a disponibilidade ao 

co-manejo pesqueiro, comparando-o com uma comunidade pesqueira do Estado do 

Mato Grosso em que a pesca é permitida. Além disso, estimou-se o conhecimento 

ecológico sobre o ambiente pesqueiro nas três comunidades, objetivando-se compará-las 

e observar o efeito da proibição da pesca sobre o conhecimento ecológico tradicional. 

Para isso, essa dissertação foi dividida em três capítulos: 
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CAPÍTULO I – Resgate histórico da atividade de pesca profissional em Goiás antes da               
                 Lei 13.025 (13/01/1997) e resiliência humana em duas comunidades  
     de pescadores do Rio Araguaia 
 

 No Estado de Goiás a pesca comercial foi proibida, o que representou um 
distúrbio social e econômico para aqueles cuja renda era obtida com a atividade. 
Portanto, os pescadores tiveram que se reorganizar perante esta proibição, com a busca 
de fontes de renda alternativas, isso é a resiliência humana. Essa proibição ocorreu sem 
que houvesse trabalhos de capacitação que facilitassem a adoção de fontes alternativas, 
por esse motivo, com este capitulo objetivou-se fazer um histórico da pesca e testar a 
hipótese de que os pescadores não são resilientes. Foram entrevistados pescadores 
artesanais de Aruanã e Luiz Alves, que demonstraram ser resilientes. Entretanto, a 
resiliência dos pescadores nas duas comunidades advém do trabalho como barqueiros e 
guias de pesca, o que reforça a dependência dos pescadores com relação ao Rio 
Araguaia. Por fim, os pescadores das duas comunidades conseguem recordar 
informações sobre a pesca antes da Lei 13.025 que podem ser utilizadas para tomadas 
de decisões sobre a pesca no estado, com avaliação do estoque pesqueiro após mais de 
dez anos de proibição de atividade. 

 
 
CAPÍTULO II – Cenário pesqueiro atual e disponibilidade ao co-manejo de       
       comunidades de pescadores do Rio Araguaia 
 
  

 O co-manejo abrange uma série de práticas de conservação em que decisões, 
deveres e direitos são compartilhados entre usuários de um recurso, tomadores de 
decisão, pesquisadores e demais grupos de interesse com a finalidade de gerir 
determinado recurso, evitando a sobreexploração do mesmo, sem que seu uso seja 
proibido. Como medida de manejo a pesca no estado de Goiás foi proibida e por este 
motivo o objetivo deste capítulo foi comparar a disponibilidade ao co-manejo em 
comunidades sob a lei proibição com uma comunidade em que a pesca é permitida. 
Foram entrevistados pescadores de Aruanã, Luiz Alves (GO) e Barra do Garças (MT), 
que em sua maioria são homens com idades média de 41 anos em Aruanã,40 em Luiz 
Alves e 39 em Barra do Garças. Os pescadores de Barra do Garças possuem um tempo 
médio profissional maior. A maioria dos pescadores das três comunidades possui 
disponibilidade ao co-manejo pesqueiro que é determinada por fatores como tempo de 
pesca e número de residentes por casa de entrevistado e que trabalham. Enfim, quanto 
maior o tempo profissional do pescador e quanto mais pessoas contribuem com a renda 
familiar, maior a disponibilidade ao co-manejo pesqueiro.  
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CAPÍTULO III – Percepção e conhecimento ecológico à cerca do ambiente pesqueiro  
        dos pescadores do Rio Araguaia 
 
 
 Estudos em etnoictiologia apontam para eficiência do uso do conhecimento 
ecológico tradicional demonstrado por comunidades, para implantação de práticas de 
manejo, principalmente pelo fato de pescadores destas comunidades utilizarem seus 
conhecimentos sobre etologia dos peixes para maior sucesso na atividade pesqueira. 
Com isso objetivou-se registrar o conhecimento ecológico dos pescadores do Rio 
Araguaia, bem como testar o efeito da proibição sobre este conhecimento. Os 
pescadores das três comunidades pesqueiras amostradas (Aruanã, Luiz Alves e Barra do 
Garças) possuem um grande conhecimento ecológico do ambiente e das espécies que 
exploram, apesar de que algumas vezes relacionam o hábito alimentar dos peixes, com 
aquele utilizado para captura. Entretanto, conseguem distinguir com exatidão os locais 
onde os peixes forrageiam e reproduzem que são escolhidos pelos próprios pescadores 
para exercer a atividade de pesca. Por fim, nota-se que o conhecimento ecológico dos 
pescadores, provavelmente advém de conversas com pescadores mais experientes e da 
própria prática pesqueira, já que, neste capítulo não foi possível determinar quais fatores 
influenciam no conhecimento demonstrado.  
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Resgate histórico da atividade de pesca profissional em Goiás antes da Lei Nº 
13.025 (13/01/1997) e resiliência humana em duas comunidades de pescadores do 
Rio Araguaia 
 
Resumo – Historicamente as legislações pesqueiras determinam conseqüências mais severas para quem 
exerce a atividade como profissão e para gerar renda e normalmente as comunidades de pescadores 
artesanais precisam se adequar a estas legislações que provocam mudanças em seus sistemas 
socioeconômico e sociocultural. Esta habilidade para responder a distúrbios é chamada resiliência 
humana e pode ser estimada através de dados sobre como a comunidade se reestruturou. Em Goiás a 
pesca profissional foi seriamente restrita através da Lei 13.025 sem que houvesse trabalhos de capacitação 
dos pescadores, assim o objetivo deste trabalho foi fazer um histórico da pesca no estado, testando a 
hipótese de que os pescadores não são resilientes. A coleta de dados foi realizada em duas comunidades 
de pescadores artesanais às margens do Rio Araguaia, através de questionários semi-estruturados. Foram 
entrevistados 26 pescadores em Aruanã e 30 em Luiz Alves que se encaixaram no critério estabelecido de 
no mínimo 15 anos de profissão. Nas duas comunidades existe um forte laço de afinidade e parentesco 
dentro das comunidades, pois os pescadores aprenderam a profissão por volta dos 14 anos de idade, em 
sua maioria com o pai ou irmãos. Os resultados obtidos indicam que os pescadores das duas comunidades 
são resilientes, pois a renda atual é estatisticamente igual (Aruanã) ou superior (Luiz Alves) à renda que 
obtinham antes da Lei 13.025. A resiliência nessas comunidades é determinada pela renda anterior à Lei, 
os pescadores que possuíam renda inferior a R$ 500,00 têm maior probabilidade de serem resilientes, pois 
estes valores são mais facilmente superados com alternativas econômicas adotadas, que nestas regiões, 
são principalmente do trabalho como guia de pesca e barqueiro. Os pescadores de Goiás conseguem 
recordar sobre a pesca no período antecedente à Lei 13.025 e essas informações de histórico podem ser 
utilizadas na retomada de discussões sobre a atividade de pesca na região, principalmente para que seja 
possível uma avaliação do estoque após dez anos de proibição da pesca profissional no estado.  
 
Palavras - chave: Resiliência humana, histórico pesqueiro, pesca profissional, Rio Araguaia. 
 
 
Abstract – Historically, fishing laws determine consequences more severe for who practice activity 
were employment and for engender income and normally the artisanal fishing communities need to adapt 
to this legislation to bring changes in their socioeconomic and cultural systems. This ability to answer to 
disturbances is calling human resilience and can be estimated using data on how the community is 
restructured. In the state of Goiás (Brazil) the fishing professional was severely restricted by Law 13,025 
without there jobs of training of fishermen, thus the purpose this work was to make a history of fishing of 
state, testing the hypothesis that fishermen are not resilient. Data collection was conducted in two 
artisanal fishing communities on the margins Araguaia River, through semi-structured questionnaires. We 
interviewed 26 fishermen in Aruanã and 30 in Luiz Alves who matched the criteria established by at least 
15 years the occupation. In the two communities there is a strong bond the affinity and kinship within the 
communities, because the fishermen have learned the profession about 14 years, mostly with his father or 
brothers. The results indicate that the fishermen of the two communities are resilient, because current 
income is statistically equal (Aruanã) or higher (Luiz Alves) the income they received before the Law 
13,025. The resilience in these communities is determined by income before the law, the fishermen with 
income less than $ 296,56 (R$ 500,00) are more likely to be resilient, because these values are more 
easily overcome with economic alternative adopted, that these regions are mainly the work as fishing 
guide and boatman. The fishermen of Goiás can remember about fishing in the period previous to Law 
13,025 and such historical information may be used in the resumption of talks on fishing activity in the 
region, mainly to allow for evaluation of the stock after ten years of ban professional fishing in the state.  
 
Key – words: Human resilience, fishing history, professional fishing, Araguaia River. 
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 1 – INTRODUÇÃO  
 
 Os recursos pesqueiros têm grande importância econômica e ecológica, pois, 

possibilitam o uso indireto para contemplação e o uso direto para consumo seja através 

da pesca profissional artesanal ou pelo valor que representa para a pesca esportiva 

(Catella, 2004). A atividade pesqueira de pequena escala com caráter artesanal em 

ambientes de água doce é caracterizada quase que exclusivamente pelo desembarque 

disperso tanto espacialmente quanto temporalmente o que representa um obstáculo para 

o acúmulo de informações históricas sobre as capturas e dificulta aquisição de 

informações que subsidiem ações de manejo (Cardoso et al., 2004).  

 Essa modalidade de pesca tem sido com frequência ameaçada pela crescente 

urbanização e degradação ambiental e historicamente a legislação pesqueira afeta a 

pesca artesanal mais severamente, determinando mudanças sociais e econômicas às 

comunidades de pescadores (Begossi, et al., 2005; Gutberlet, et al., 2007) e resultando 

em históricos de exclusão profissional e econômica. Isso se deve principalmente ao fato 

de essas comunidades estarem fixadas em locais em que alternativas econômicas fora do 

ambiente pesqueiro são difíceis de serem adotadas (Béné, 2003) o que ao invés 

propiciar a preservação, acaba por determinar aumento da pressão sobre o recurso 

pesqueiro (Kyle, 2003) .   

  Como a pesca em pequena escala é dependente de eventos ecológicos e 

acompanham as mudanças ambientais ao longo do tempo, as comunidades pesqueiras 

devem se adequar a cada estação, buscando novos locais para realização da atividade. 

Também ocorrem modificações nos equipamentos de pesca utilizados, no foco da pesca 

conforme ciclo ecológico das espécies encontradas na região, bem como nos sistemas 

sociocultural e socioeconômico das comunidades pesqueiras (Cardoso & Nordi, 2006). 

Algumas regulamentações de política pesqueira interferem nos hábitos destas 

comunidades que devem adaptar estratégias de captura e comportamento econômico 

para conseguir manutenção do seu modo de vida (Begossi, 1998).    

 Em sistemas sócio-ecológicos esta habilidade de flexibilização e adaptação 

humana para responder a distúrbios (Davidson-Hunt & Berkes, 2003) ou mudanças no 

seu sistema extrativista é chamada de resiliência humana (Vayda & MacCay, 1975; 

Berkes, et al., 2003; Berkes & Turner, 2006) e pode ser estimada através de 

informações de como a comunidade se reorganiza e se reestrutura economicamente para 
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garantir sua subsistência como resposta à mudanças bruscas na sua atividade ou na sua 

organização social e/ou comunitária  (Berkes & Jolly, 2001). 

 Uma maneira confiável de se obter informações sobre os efeitos de mudanças no 

sistema extrativista ou sobre características do passado sobre esforço de pesca e 

quantidade capturada é o levantamento histórico pesqueiro que permite que informações 

repassadas pelos pescadores, sejam utilizadas para melhorar a atividade, para mantê-la 

de maneira mais sustentável (Fabré & Bartem, 2003), bem como propicia uma primeira 

avaliação do estoque para o desenvolvimento de estratégias de manejo (Berkes et al., 

2001) .  

 Há cerca de 13 anos, a pesca profissional no estado de Goiás foi seriamente 

afetada após a promulgação da Lei Nº 13.025 de 13 de janeiro de 1997, que teve como 

objetivo limitar a captura pesqueira a uma cota de 30 kg para pescadores profissionais 

como medida de preservação do estoque pesqueiro que o Estado acreditava estar sobre o 

risco de sobreexploração. Esta proibição foi reforçada em 2003 (Portaria nº 050 de 27 

de fevereiro de 2003) que limitou a captura à apenas 5 kg por pessoa tanto para a pesca 

profissional quanto para a pesca recreativa.  

 Estas medidas de política pesqueira não foram acompanhadas de quaisquer 

programas de capacitação ou de formação para alternativas econômicas delegando a 

pesca profissional do estado à uma condição de marginalidade, desinformação e sem 

suporte oficial para geração de renda. Como resultado, os pescadores profissionais do 

Estado tiveram que empreender seus próprios esforços para desempenhar alguma 

atividade econômica de geração de renda que substituísse total ou parcialmente a pesca 

profissional sob proibição. Por esse motivo o objetivo deste trabalho foi fazer um 

histórico da pesca profissional em duas comunidades pesqueiras às margens do Rio 

Araguaia para testar as hipóteses de que i) existe resiliência econômica entre os 

pescadores destas comunidades, ou seja, estes pescadores conseguiram adotar 

alternativas econômicas que ao menos recuperassem a renda anterior à Lei 13.025; e 

que ii) características pessoais e profissionais determinam a resiliência econômica 

exibida pelos pescadores do estado.  

 
 
2 – MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Áreas de estudo 
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 Este estudo foi realizado com comunidades de pescadores profissionais 

artesanais que atuam no Rio Araguaia e estão sediados nos municípios de Aruanã (GO) 

e no vilarejo de Luiz Alves (GO), cuja sede administrativa é o município de São Miguel 

do Araguaia (Figura 1). 

 O Rio Araguaia percorre uma extensão de 2115 km e faz uma divisa natural 

entre os estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará que é 

caracterizado por um ciclo hidrológico bem marcante com estações de cheia e de 

estiagem. No período de estiagem (abril a setembro) ocorre uma diminuição do nível da 

água, com aparecimento de ilhas de areia (Souza & Almeida, 2002) que especialmente 

entre os meses de junho e setembro são intensamente procuradas por turistas de todo o 

Brasil, predominantemente do estado de Goiás (Angelo & Carvalho, 2007). 

 A cidade de Aruanã fica a 310 km da capital Goiânia na confluência entre os 

Rios Vermelho e Araguaia, possui uma população estimada em 6.476 habitantes (IBGE, 

2007) e recebe no mês de julho o maior número de turistas que acampam a beira do Rio 

Araguaia no trecho em que o rio passa pelo estado de Goiás.  

 O povoado de Luiz Alves localiza-se no extremo noroeste do Estado de Goiás, a 

526 km da capital Goiânia. O povoado é distante 45 km de sua sede municipal, São 

Miguel do Araguaia e recebe na época da temporada um grande fluxo turístico 

principalmente de pescadores recreativos (SEPLAN, 2009).  
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Figura 1 – Mapa de localização do Rio Araguaia e das comunidades pesqueiras                 
                  amostradas, nos municípios de Aruanã e Luiz Alves. Fonte: Adaptado de 
                  Aquino et al., (2005) e Latrubesse & Stevaux (2006). 
 

2.2 Coleta dos Dados 
 
 A coleta de dados foi realizada através de entrevistas com pescadores nas 

comunidades de Aruanã e Luiz Alves (Anexo 1; Anexo 2). As questões feitas referiam-

se a atividade de pesca antes da proibição da pesca profissional artesanal, com dados 

sobre esforço pesqueiro, tralha utilizada e peixes capturados, época preferida, 

pescadores na família, companhia de pesca, entre outros.  

 Foram selecionados para entrevista somente pescadores com quinze anos ou 

mais de profissão para que fossem obtidas informações sobre a prática da atividade 

pesqueira no estado antes da Lei 13.025 (13/01/1997). Em Aruanã as entrevistas foram 

feitas dos dias 1 a 5 de julho de 2008 e de 18 a 21 de dezembro de 2008. Em Luiz Alves 

os pescadores foram entrevistados entre os dias 19 e 22 de outubro de 2009. 
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2.3 Análise dos dados 

 

 Com as informações do histórico pesqueiro foi feita uma descrição qualitativa da 

atividade pesqueira no período anterior à promulgação da Lei Nº 13.025 (13/01/1997).   

 Para verificar se existe resiliência econômica entre os pescadores das duas 

comunidades foi feito um teste t pareado cujas variáveis foram renda atual e renda 

anterior à proibição, ambas informadas pelo pescador entrevistado. Uma equação de 

regressão logística foi ajustada para saber quais características pessoais e 

socioeconômicas (Tabela 1) determinariam a resiliência dos pescadores, cuja variável 

dependente foi o pescador ter ou não resiliência econômica. Após a regressão, foi 

calculada uma função de probabilidade de resiliência associadas às variáveis 

significativas no modelo logit (equação 1).  

 
Tabela 1 – Variáveis independentes testadas no modelo logit e sua respectiva descrição. 
 

Código Descrição da variável 
AGE Idade 
ECIV Estado civil 
INSTR Nível de instrução 
RNTOT Renda total família 
OUTRN Possui outra fonte de renda 
TPESC Tempo que é pescador 
VALPX Valor do quilo do pescado 
SERBG Quanto rende o serviço de barqueiro e/ou guia 
NM Número de moradores da casa de cada pescador 
NTRAB Número trabalhadores por moradia de pescador 
PARPE Parou de pescar por causa da Lei 
RSLEI Renda que obtinha da pesca sem a existência da Lei 
PBARC Possui barco 
HSDIA Quantas horas por dia passa pescando 
NALT Número de alternativas econômicas de cada pescador 

 

 
 

em que: 
 

Pi  = variável dependente qualitativa 
0  = constante de regressão 
n = coeficiente (s) da (s) variável (s) independente  
nx = vetor da (s) variável (s) independente 
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(equação 1) 
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 Os dados sobre tralha utilizada e espécies capturadas nos períodos de estiagem e 

de chuva, foram transformados em dados de presença e ausência para serem ordenados 

através de uma análise de correspondência destendenciada (DCA – Detrended 

Correspondence Analysis) com objetivo de verificar se existem relações de similaridade 

entre as comunidades pesqueiras amostradas. 

 
3 – RESULTADOS 
 
 
3.1 Histórico da pesca profissional em Aruanã 
 

 Do total de cinqüenta entrevistados, 26 se encaixaram no critério adotado para 

fornecer informações sobre o histórico profissional em Aruanã. Alguns pescadores 

(n=14; 45,1%) informaram que receberam algum tipo de auxílio quando foi promulgada 

a Lei Nº 13.025 (13/01/1997) que variou de uma ajuda financeira de um salário mínimo 

durante dois meses proveniente de órgãos como IBAMA ou Batalhão Florestal (n = 12; 

60%) à uma cesta básica que dois entrevistados receberam de um candidato político 

cujo nome eles não souberam informar. Na ocasião três pescadores disseram que as 

únicas informações veiculadas sobre a Lei promulgada foram feitas por rádio e jornal e 

se referiam à proibição da atividade de pesca profissional e à cota de 30 kg por ela 

estabelecida.  

  Alguns pescadores (n=14; 45,1%) informaram que aprenderam a profissão em 

média com 13 anos de idade (± 5) iniciados em geral por parentes de primeiro grau, 

como pai, tios e avô, embora alguns tenham aprendido com outros pescadores (n=7; 

2,6%) e sozinhos (n=5; 16,1%).  Cada família de pescador era constituída por em média 

quatro pescadores (± 4), que pescavam em média há 23 anos (± 14) e eram além do 

entrevistado, seu pai (n=12; 28,6%) e os irmãos (n=10; 23,8%).  

 Os principais ambientes de pesca eram as margens florestadas (n=11; 28,9%), 

bem como lagoas permanentes (n=8; 21%) e meio do rio (n=8; 21%). As margens 

desmatadas eram os ambientes menos procurados para pesca (n=4; 10,5%), bem como 

barrancos e encostas (n=3; 7,9%). 

 A maioria dos pescadores (n=24; 92,3%) preferiam pescar durante a época de 

estiagem usando cerca de onze tralhas de pesca com predominância da rede e da vara 
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(Tabela 2) que capturavam 16 espécies em especial o pirarucu, a pirarara e o filhote 

(Anexo 3).  

 Embora três pescadores tenham informado que não pescavam na estação de 

cheia, a pesca durante este período ocorria em geral com vara, molinete e rede de linhas 

mais grossas e resistentes e se concentrava sobre 14 espécies de peixes (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Tralhas utilizadas e espécies capturadas nos períodos de estiagem e chuvoso 
declarados pelos pescadores em Aruanã.  
 

Tralha utilizada % Época Espécies capturadas % 
rede 19,2 todas 23,7 

vara de bambu 19,2 Pintado 10,7 
espinhel 11,5 Mandubé 13,5 
tarrafa 9,6 Pirarucu 13,5 

molinete 9,6 Barbado 8,5 
linhada 9,6 Curvina, Filhote 5,1 
anzol 7,7 Matrinchã, Pirarara 3,4 
arpão 5,8 Bico De Pato, Jaú 1,7 
caniço 3,8 Jaraqui, Piau 1,7 
pinda 1,9 Piranha, Traíra 1,7 
bóia 1,9 Tucunaré, Caranha 1,7 

    
    

rede 34,3 Pacu 16,3 
vara 17,1 Jaraqui 14,3 

molinete 14,3 

E
sti

ag
em

 

todas 12,2 
anzol 5,7  Pirarucu 8,2 
arpão 5,7 Mandubé, Piau 6,1 
tarrafa 5,7 Caranha, Filhote 4,1 

espinhel 5,7 Barbado, Bico De 
Pato 2 

caniço 2,8 Cachorra, Dourada 2 
linhada 2,8 Jaú, Papa Terra 2 
pinda 2,8 

Ch
uv

os
a 

Piranambú 2 
 

 A maioria dos pescadores informou ter um parceiro de pesca (n=22; 84,6%) que 

geralmente era um amigo (n=16; 59,2%), irmão (n=5; 18,5%); filho ou o pai (n=2; 

7,4%).  A pesca era embarcada em canoa de madeira (n=17; 65,4%) ou de alumínio 

(n=9; 34,6%) com remo (n=18; 66,7%) e motor de 15 HP (n=9; 33,3%). As 

embarcações eram usadas ainda para prestação de serviços a turistas (n=8; 30,8%) e 

transporte de mercadorias e/ou pessoas (n=3; 11,5%) além do uso para lazer da família 

(n=4; 15,4%).  

 Somente quatro entrevistados relataram que antes da proibição da pesca 

profissional artesanal existia entre os pescadores alguma forma de conflito que 
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normalmente era referente aos locais de pesca e ceva que cada pescador colocava. Tais 

conflitos eram solucionados por meio do respeito ao primeiro pescador que chegasse ao 

local de pesca ou de ceva, que não eram necessariamente feitos no mesmo local (a pesca 

e a ceva).    

  Quatro entrevistados informaram que possuíam outra fonte de renda como 

trabalho em roças, construção civil e turismo, cuja renda em geral era de um salário 

mínimo. Em média cada pescador capturava 106 kg (± 92) de pescado por viagem de 

pesca que durava em média de 10 horas (± 4) à quatro dias (± 6). O principal destino do 

pescado era venda realizada na própria cidade, para os turistas, moradores, restaurantes 

e hotéis, a um preço médio de R$ 5,00 kg que gerava uma renda mensal média de R$ 

771,00 (± R$ 379,00).  

 

3.2 Histórico da pesca profissional em Luiz Alves 

 

 Dentre os 40 pescadores entrevistados em Luiz Alves 30 tinham no mínimo 15 

anos de profissão, e cinco pescadores (16,7%) disseram ter recebido algum tipo de ajuda 

quando a Lei 13.025 foi promulgada. Para quatro pescadores esse auxilio foi em forma 

de uma cesta básica disponibilizada pela Agência Ambiental e para um pescador foi um 

auxílio financeiro mensal de R$ 200,00 durante de três meses, no entanto o entrevistado 

não soube informar qual órgão concedeu este auxílio. 

 Os pescadores de Luiz Alves começaram a exercer a atividade de pesca em 

média aos 14 anos de idade (± 6,6) em geral iniciados pelo pai (n = 18; 52,9%), embora 

alguns tenham aprendido a pescar sozinhos (n=9; 26,5%), com outros pescadores (n=3; 

8,8%) ou com tio, padrasto e índios (n=3; 8,8%). Havia em Luiz Alves em média quatro 

pescadores (± 3,4) por família de pescador, incluindo o entrevistado seu pai (n=7; 

31,8%) e irmãos (n=10, 45,4%) e com tempo médio de profissão de 22 anos (± 7,7). 

 O ambiente preferido para os pescadores eram lagoas permanentes (n=10; 

28,6%), lagoas temporárias (n=7; 20%) e o meio do rio (n=6; 17,1%). O varjão (n=5; 

14,3%) e as margens florestadas (n=1; 2,8%) eram os ambientes menos procurados e 

alguns pescadores (n=4; 11,4%) declararam não ter preferência por um ambiente 

específico. 



 

 

16 

 A época de pesca preferida pela maioria dos pescadores era o período de 

estiagem (n=24; 70,6%) ou o seu início quando o nível da água do rio começa a abaixar 

(n=3; 8,8%). Nesta época se usava 10 tralhas em especial a rede e a tarrafa (Tabela 3) 

que permitiam a captura de 14 espécies de peixes, principalmente pirarucu e tucunaré.  

 Na cheia as tralhas mais utilizadas pelos pescadores eram a rede (n=22; 4%) e o 

espinhel (n=7; 12,7%) para capturar principalmente o pirarucu e o pintado (Tabela 3). 

As lagoas permanentes eram os ambientes de pesca preferidos na época chuvosa (n=8; 

22,9%), embora também fossem utilizados o meio do rio (n=5; 14,3%), o varjão (n=5; 

14,3%) ou todo o rio (n=4; 11,4%). 

 
Tabela 3 – Tralhas utilizadas e espécies capturadas nos períodos de estiagem e chuvoso 
em Luiz Alves. 
 

Tralha 
Utilizada 

% Período Espécie 
Capturada 

% 

rede 42,4 Pirarucu 30 
tarrafa 13,6 todos 20 

espinhel 9,1 Tucunaré 12 
arpão 7,6 Filhote 6 
bóia 7,6 Matrinchã 6 

molinete 7,6 Pacu, Piau 4 
anzol 3 Pintado 4 

anzol de galho 3 Caranha, 
Corvina 

2 

vara 3 Dourada, 
Jaraqui 

2 

linhada 1,5 Mandubé Traíra 2 
  Pirarara 2 
    

rede 40 Pirarucu 29,3 
espinhel 12,7 Pintado 29,3 
molinete 9,1 Filhote 7,3 

arpão 7,3 

Es
tia

ge
m

 

Corvina 7,3 
bóia 7,3 todos 4,9 

anzol de galho 5,4 Cachara 2,4 
tarrafa 5,4 Caranha 2,4 
anzol 3,6 Jaraqui 2,4 

vara de bambu 3,6 Matrinchã 2,4 
pinda 3,6 Pacu 2,4 

qualquer tralha 1,8 

C
hu

vo
so

 

Tucunaré 2,4 
 

Quase todos os pescadores (n=32; 96,9%) possuíam de dois a três parceiros de 

pesca que normalmente eram amigos (n=20; 62,5%), irmãos (n=5; 15,6%) ou outros 

familiares (n=3; 9,3%) e até 1997 (período anterior à Lei) a maioria dos pescadores 

(n=28; 93,4%) possuía barco próprio que em geral era uma canoa de madeira (n=23; 

76,7%), embora fosse usada em menor proporção a canoa de alumínio (n=5; 16,7%). 
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Assim os mecanismos de propulsão utilizados eram o remo (n=23; 76,7%) ou o motor 

de 15 HP.  

 A maioria dos pescadores (n=21; 63,6%) usava a embarcação apenas para a 

pesca, embora fossem feitos o transporte de mercadoria (n=5; 15,1%) e o trabalho com 

turistas (n=1; 3%), além de locomoção pessoal quando o nível da água subia (n=1; 3%). 

Somente um pescador declarou que utilizava a embarcação para o lazer (3%).  

  A maioria dos pescadores (n=30; 75%) declarou que não existiam disputas entre 

pescadores em Luiz Alves, no entanto dois disseram que algumas vezes ocorriam 

discussões sobre local de pesca, mas que tudo sempre se resolvia com diálogos.  

 No período anterior a Lei as pescarias duravam em média de 8 horas (± 5) à 13 

dias (± 11) e rendia uma captura média de 218,6 kg de pescado que era vendido no 

município para atravessadores a um preço médio de R$ 3,00 o quilo de pescado. A 

renda mensal média obtida com essa captura era de R$ 816,85 (± R$ 645,00). 

 As análises de correspondência destendenciada mostram que não existiam 

diferenças entre as tralhas utilizadas pelas comunidades amostradas como também nas 

espécies capturadas, tanto no período de estiagem quanto no período chuvoso (Anexo 

4). Isso foi comprovado através do teste t para amostras independentes entre os escores 

da DCA, confirmando que não existe diferença entre as comunidades (Aruanã e Luiz 

Alves) para as tralhas utilizadas e espécies capturadas (Tabela 4).  

 
Tabela 4 – Teste t entre escores da DCA feita comparando tralhas e espécies capturadas 
em Aruanã e em Luiz Alves antes da promulgação da Lei 13.025. 
 
  1º eixo DCA 2º eixo DCA 

Período Item analisado t p t p 

Tralha 2,67 0,84 -0,19 0,00 

Es
tia

ge
m

 

Espécies 
capturadas 

- 1,02 0,51 - 0,78 0,06 

Tralha 0,18 0,36 1,42 0,09 

C
hu

vo
so

 

Espécies 
capturadas 

- 0,24 0,01 - 4,46 0,10 
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3.3 Renda atual e resiliência econômica dos pescadores profissionais de Aruanã e 

Luiz Alves 

 
  A fonte econômica atual nas duas comunidades é proveniente principalmente da 

atuação dos pescadores como barqueiro (62% em Aruanã; 87,5% em Luiz Alves) e guia 

de pesca (38% em Aruanã), que rende em média R$ 780,00 em Aruanã e R$ 1882,60 

em Luiz Alves. A comparação entre as rendas atual e anterior a Lei 13.025 entre os 

pescadores de Aruanã e Luiz Alves indicou que os pescadores em ambas localidades 

têm resiliência econômica.  

Em Aruanã, contudo, não houve diferença significativa entre as rendas 

comparadas, indicando que os pescadores mantiveram o padrão de vida existente antes 

da proibição da pesca profissional no Estado, enquanto que em Luiz Alves houve 

diferença significativa entre a renda proveniente da pesca antes da promulgação da Lei 

13.025 e a renda obtida atualmente, que é maior (Tabela 5).  

 
Tabela 5 – Teste t pareado entre as rendas anterior e posterior à Lei 13.025 dos 
pescadores de Aruanã e Luiz Alves, a um nível de significância de 5%. 
  

Local Média Renda 

Atual 

d.p. Média Renda antes da 

Lei 13.025 

d.p. t p 

Aruanã 780,00 626,00 771,00 379,00 0,32 0,7 

Luiz Alves 1882,60 1271,90 816,85 645,00 - 4,24 0,0 

 

  A renda que os pescadores obtinham antes da Lei 13.025 (RSLEI) e o número 

de alternativas econômicas adotadas por cada pescador (NALT) foram as variáveis 

determinantes da resiliência dos pescadores de Aruanã (RSLEI; p < 0,001; Rho2 = 0,52; 

NALT;  p = 0,02; Rho2 = 0,63).  

Em Luiz Alves apenas a renda gerada antes da promulgação da Lei foi 

significativa na determinação da resiliência dos pescadores (RSLEI; p = 0,041; Rho2 = 

0,26), embora o modelo não tenha havido um bom ajuste no modelo.  

 A probabilidade associada à resiliência econômica demonstrada pelos 

pescadores de Aruanã e Luiz Alves indica que os pescadores cuja renda anterior à Lei 

13.025 era inferior à R$ 500,00 têm maior probabilidade de atingir resiliência 

econômica do que aqueles que possuíam renda superior a este valor (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Probabilidade (associada às variáveis significativas no modelo de regressão 
logística) de que os pescadores profissionais artesanais de Aruanã e Luiz Alves serem 
resilientes. 
 
  Probabilidade / Local 

Variáveis Intervalo de Classes Aruanã Luiz Alves 
300,00 – 500,00 0,8 0,97 
501,00 – 830,00 0,6 0,93 

831,00 – 1660,00 0,2 0,7 
Renda antes da Lei 

13.025 
1661,00 – 3000,00 - 0,4 

    
1 0,9 - 
2 0,8 - 
3 0,7 - Número de alternativas 

econômicas 4 0,6 
 

- 

 
 
 
4 – DISCUSSÃO 
 
 Em Luiz Alves 75% dos pescadores entrevistados estavam inseridos no requisito 

de tempo mínimo de 15 anos de profissão para a realização do levantamento histórico 

pesqueiro, enquanto que em Aruanã 52% dos pescadores encontrados se adequavam a 

esta seleção prévia. Isso evidencia que em Aruanã, ainda existem pescadores 

ingressando na atividade haja vista que a maioria possui menos de 15 anos de profissão, 

enquanto que em Luiz Alves, a pesca é uma fonte de renda exercida há mais tempo 

pelos moradores desta comunidade, provavelmente pelo fato da ausência de 

possibilidades de fontes de rendas alternativas, pelo pequeno tamanho do vilarejo e pela 

distância de 45 km de sua sede municipal.  

 Uma das características da pesca em pequena escala é a formação de um forte 

laço de parentesco ou afinidade dentro de comunidades pesqueiras. Geralmente a 

atividade ocorre entre irmãos ou amigos e não raras vezes crianças são levadas para 

pesca como ajudantes ou aprendizes, o que aumenta a renda familiar e permite a 

perpetuação das técnicas de pesca local (Berkes, et al., 2001). Essas características da 

pesca em pequena escala também ocorriam em Aruanã e Luiz Alves, pois os pescadores 

ingressaram na atividade de pesca com aproximadamente 14 anos de idade e esta 

atividade era exercida em sua maioria com pais e outros parentes próximos como tios e 

avôs, que foram os principais responsáveis pelo ensinamento da profissão aos 

entrevistados.  
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 Essa forte formação familiar foi também confirmada pelos pescadores das duas 

comunidades através da quantidade de familiares que exerciam a pesca, que era em 

média de três pescadores, normalmente o pai e os irmãos, o que evidenciava a grande 

importância da atividade no Rio Araguaia e o ensinamento da profissão que era 

repassada às próximas gerações, bem como pela companhia de pesca que eram amigos 

próximos, pais ou irmãos. 

 Outra característica que evidencia o caráter artesanal dos pescadores, no período 

anterior à Lei 13.025 nas duas comunidades amostradas é a simplicidade do 

equipamento de pesca, principalmente do barco utilizado que nas duas comunidades era 

em sua maioria confeccionado em madeira, cujo mecanismo propulsor era à força do 

próprio pescador através dos remos. O coxim, como era chamado essa embarcação, foi 

utilizada por quase todos os pescadores que relatavam ainda as dificuldades de deslocar 

a embarcação carregadas de pescado, pois além da força com os remos, muitas vezes 

precisavam ir tirando a água que ia entrando no barco devido ao peso do pescado. 

 Nas duas comunidades pesqueiras as tralhas que eram utilizadas eram bastante 

parecidas o que mostra uma homogeneidade no uso de aparelhos de pesca entre os 

pescadores deste trecho do Rio Araguaia, diferentemente de outros locais do Brasil 

como entre os pescadores da planície de inundação do Rio Paraná, que utilizam 

mecanismos diferentes para realizar atividade pesqueira em um trecho de apenas 10 km 

de rio (Carvalho, 2004). A diferença entre as tralhas utilizadas na época de estiagem e 

na época chuvosa era somente a composição das mesmas, que na época chuvosa eram 

feitas com linhas mais grossas e resistentes. Além disso, a quantidade de tralhas 

demonstrava a capacidade de adequação das estratégias de pesca perante a diferença no 

ciclo hidrológico e ao comportamento das espécies capturadas, relacionado a seus 

hábitos de forrageamento e preferências ambientais, fatores que na atualmente são 

comprovados também na região do Rio Madeira (Cardoso & Freitas, 2007).   

 A exploração de diferentes ambientes para realização da atividade de pesca é 

também dependente do ciclo hidrológico presente nos rios, como por exemplo, a 

exploração das lagoas provisórias, formadas quando as águas do rio abaixam, ou das 

florestas inundadas na época de chuva.  Essa estratégia de exploração de diferentes 

ambientes era adotada pelos pescadores do Rio Araguaia, que relataram locais 

diferentes no rio para exercer a atividade, como por exemplo, margens florestadas, 

lagoas permanentes e temporárias. Na atualidade os ambientes para realização da 
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atividade de pesca continuam os mesmos para as comunidades amostradas, o que 

significa que os pescadores ainda hoje possuem os mesmos hábitos de pesca, o que pode 

caracterizá-los como comunidades tradicionais, pois seus hábitos receberam pouca 

influência externa, a não ser aquelas relacionadas à legislação pesqueira (veja Capítulo 

II). 

 Nas duas comunidades os pescadores relataram que antes da Lei 13.025 as 

espécies-alvo das pescarias eram o pirarucu, a pirarara e o filhote. Além do pirarucu, os 

pescadores relataram a captura de outras espécies e por isso, em Aruanã, os pescadores 

demonstravam preferência para realização da atividade de pesca, em margens 

florestadas, principalmente por serem locais propícios de forrageamento para espécies 

frugívoras, insetívoras e onívoras, bem como proporcionar esconderijos para outras 

espécies contra predadores (Pusey & Arthington, 2003). 

 Os pescadores das duas comunidades também demonstraram preferência pela 

pesca nas lagoas permanentes, pois estes locais proporcionavam uma quantidade de 

pescado relativamente constante durante todo o ano, já que eram pouco afetados pelo 

ciclo de estiagem e cheia e havia maior chance de captura. . O meio do rio era escolhido 

pelos pescadores de Aruanã e Luiz Alves por ser permitir que se acompanhasse o 

deslocamento de cardumes de várias espécies enquanto estes buscam locais para 

alimentação, proteção ou reprodução. 

 A preferência relatada pelos pescadores das duas comunidades por épocas de 

estiagem para a pesca antes que a Lei 13.025 fosse promulgada é um fato freqüente na 

pesca mesmo atualmente, pois, a diminuição do nível do rio promove um adensamento 

dos cardumes, facilitando a captura o que torna a pesca mais produtiva em locais como 

o Rio Amazonas (Freitas & Batista, 1999) e o Rio Tocantins (Cetra & Petrere, 2001).  

 Em comunidades pesqueiras inseridas há muito tempo em determinado local, 

podem ocorrer conflitos entre os pescadores da comunidade e defesa do território 

pesqueiro. Entretanto, essa não foi uma realidade declarada pela maioria de pescadores 

de Aruanã e Luiz Alves, que afirmavam que existia um respeito mútuo entre eles, que 

inclusive, saíam para pescar em grupos de até 20 barcos de pesca.  

 No período anterior à Lei 13.025 os pescadores das duas comunidades 

trabalhavam quase que exclusivamente com a pesca que era a principal fonte de renda e 

algumas vezes podia ser complementada com trabalhos em roças e com turismo, que 
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são atividades sazonais e portanto, não eram contínuas. O esforço pesqueiro dos 

pescadores em Luiz Alves era maior do que o empregado pelos pescadores de Aruanã, o 

que se refletia na quantidade capturada e na renda média mensal.  

Em Aruanã e Luiz Alves, as comunidades pesqueiras foram obrigadas a uma 

grande mudança no seu sistema extrativista devido à promulgação da Lei 13.025 que 

desencadeou uma perturbação socioeconômica e sociocultural e impeliu todos os 

pescadores profissionais da época a buscarem novas alternativas de geração de renda. 

Esse processo de auto-organização determina a resiliência da comunidade, que é a 

capacidade de absorver perturbações e se reorganizar (Berkes & Turner, 2006).  

 Nas duas comunidades, os pescadores buscaram fontes de renda alternativas 

ligadas ao turismo e à pesca esportiva, além de adotarem atividades como roça, e 

construção civil no período de defeso. Com essas atividades os pescadores das duas 

comunidades mostraram-se resilientes, pois conseguiram aproximar-se ou superar a 

renda que obtinham antes da promulgação da Lei 13.025. Como as alternativas 

principais adotadas estão diretamente ligadas ao Rio Araguaia, a capacidade de 

resiliência demonstra forte dependência dos pescadores dessas comunidades com o 

ambiente aquático que exploram e sua dificuldade em se inserir em atividades adversas 

à pesca. 

 Um fator que determinou a resiliência demonstrada pelos pescadores das duas 

comunidades foi a renda que ele obtinha antes da promulgação da Lei 13.025, 

provavelmente porque esta renda foi utilizada como referência pelos pescadores que se 

esforçaram em adotar fontes de renda alternativas que proporcionassem um retorno, 

aproximação ou até mesmo a superação da renda que obtinham com a pesca. Os 

pescadores que possuem a maior probabilidade de serem resilientes são aquelas cuja 

renda anterior à Lei 13.025 era inferior a R$ 500,00, pois estes valores são mais fáceis 

de serem alcançados e ultrapassados com alternativas econômicas do que valores mais 

elevados.  

  Esse esforço resultou na adoção de mais de uma atividade profissional para 

conseguir manter um padrão de vida, por esse motivo, a variável número de alternativas 

econômicas adotadas após a Lei também foi significativa para explicar a resiliência dos 

entrevistados em Aruanã. 

 As modificações em tralhas, comercialização e espécies capturadas no estado de 

Goiás, foram determinadas por legislações, sem que os pescadores do estado 
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participassem de discussões sobre o manejo dos recursos pesqueiros. Por esta razão, não 

existem informações sobre estoque pesqueiro e desembarque desde que a Lei 13.025 foi 

promulgada o que dificulta o início de processo de co-manejo. Essas informações de 

histórico de pesca podem ser utilizadas para retomada de discussões sobre a pesca no 

estado de Goiás, principalmente para que seja possível uma avaliação do estoque após 

mais de dez anos de proibição da atividade no estado.   

 

5 – CONCLUSÃO 
 
  
  Um resgate histórico mais abrangente da atividade pesqueira no estado de Goiás 

antes da promulgação da Lei 13.125 é possível porque os pescadores do estado 

conseguem recordar de detalhes da atividade de pesca, como espécies, tralhas utilizadas, 

ambientes e quantidade de quilos capturados.  

  À despeito da ausência de participação e organização da definição dos critérios 

de política pesqueira no estado, os pescadores de Goiás conseguiram se reorganizar, 

manter e até mesmo superar a sua condição socioeconômica após a proibição da pesca 

profissional artesanal, entretanto eles continuam dependentes do Rio Araguaia, de seu 

ciclo hidrológico e das espécies de peixes nele existentes, pois a resiliência demonstrada 

por eles foi possível somente pelo grande fluxo de turistas e pescadores esportivos na 

região, para os quais os pescadores passaram a prestar serviços de guia de pesca e 

barqueiro. Isto indica uma restrição de ingresso ao mercado de trabalho que não seja 

associado á atividade profissional que eles hoje estão impedidos de exercer, bem como a 

necessidade de rediscussão da política pesqueira com abordagens mais modernas e 

inclusivas, já que a atividade pesqueira é essencial como fonte de renda. 

 Por fim, nota-se que à resiliência demonstrada pelos pescadores das duas 

comunidades é determinada pela renda que eles obtinham antes da proibição da pesca, 

entretanto, os valores dessa renda eram baixos e por esse motivo fáceis de serem 

superados. Isso indica a necessidade de rediscutir a pesca na região, para que os 

pescadores consigam aumentar sua renda, com a exploração das espécies existentes 

através de implantação de práticas de co-manejo pesqueiro, ou com a capacitação dos 

pescadores para adoção de alternativas econômicas viáveis, que proporcionem uma 

melhoria no modo de vida dos pescadores e de suas famílias.  
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Cenário pesqueiro atual e disponibilidade ao co-manejo de comunidades de 
pescadores do Rio Araguaia 
Resumo – Com a justificativa de sobreexploração do recurso comum, decisões na política pesqueira são 
tomadas, determinando até mesmo a proibição da pesca em escala comercial. Entretanto, decisões 
coercivas são fadadas ao fracasso principalmente por não incluírem o usuário desses recursos nas 
decisões sobre manejo. Uma forma de evitar fracasso nas ações de manejo é implantação do co-manejo, 
em que direitos e deveres sobre a gestão de um recurso são partilhados entre governo, usuários e demais 
grupos de interesse. Um exemplo de decisão coerciva foi a proibição a dez anos da pesca comercial no 
Estado de Goiás, por essa razão no Rio Araguaia na margem de Goiás não se pode pescar 
profissionalmente, enquanto que na margem do estado do Mato Grosso essa pesca é permitida. Assim, o 
objetivo deste capítulo foi comparar a disponibilidade ao co-manejo em comunidades pesqueiras sob o 
efeito da proibição e em uma comunidade em que não existe a proibição. A coleta de dados foi realizada 
através de questionários aplicados com pescadores em três comunidades, localizadas nas cidades de 
Aruanã, Luiz Alves (GO) e Barra do Garças (MT). Foram feitas 50 entrevistas com pescadores da região 
de Aruanã, 40 em Luiz Alves e 39 em Barra do Garças. Do número total de entrevistados (N=129), 
92,25% (n=119) são do sexo masculino, com média de idade de 41 anos em Aruanã e Luiz Alves e 49 em 
Barra do Garças. A maioria dos entrevistados é casada com uma média de dois filhos por casal. Duas 
pessoas são responsáveis pela renda familiar total com valores médios de R$896,40, R$1913,25 e 
R$1419,48, respectivamente. A maioria dos entrevistados nas três comunidades possui disponibilidade ao 
co-manejo pesqueiro que é influenciada por variáveis como tempo profissional de atividade pesqueira em 
anos (p = 0,012) e número de trabalhadores por residência de entrevistado (p = 0,037). Quanto maior o 
tempo profissional do entrevistado, maior a disponibilidade dele em se envolver no processo de co-
manejo, principalmente pela necessidade de manutenção de sua profissão. O número de trabalhadores por 
residência é determinante ao processo de co-manejo, pela segurança de uma renda familiar fixa, podendo 
o entrevistado, dedicar-se às decisões sobre manejo pesqueiro, sem que isso afete a condição 
socioeconômica de sua família. Enfim, a disponibilidade ao co-manejo pesqueiro das três comunidades 
reflete o interesse dos usuários desse recurso em discutir ações que incluam a permanência da atividade e 
a possibilidade de aumento do estoque pesqueiro ao longo do tempo, permitindo que essas comunidades 
tradicionais continuem a existir.  

Palavras – chave: Ecologia humana, co-manejo, pesca profissional artesanal, Rio Araguaia. 

Abstract – With the justification of over-exploitation of the common resource, fisheries policy are taken, 
determining even the prohibition of fishing on a commercial scale. However, coercive decisions are 
bound to failure mainly because not include the user of these resources in management decisions. One 
way to avoid failure in management actions is the implantation of co-management, in which rights and 
duties on the management of a resource are shared between government, users and stakeholders. An 
example of coercive decision was the prohibition the ten years of commercial fishing in the State of Goiás 
(Brazil), for this reason in Araguaia River in margin of Goiás can not fish professionally, while on the 
margin of the State of Mato Grosso this fishing is allowed. Thus the purpose this chapter was to compare 
the availability of co-management in communities fisheries under the effects of prohibition and one 
community in that no there prohibition. Data collection was conducted through questionnaires to 
fishermen in three communities in the cities of Aruanã, Luiz Alves (GO) and Barra do Garças (MT). 
Were conduced 50 interviews with fishermen in Aruanã, 40 in Luiz Alves and 39 in Barra do Garças.  Of 
the total number of interviewed (N=129), 92,25% (n=119) are men, mean age of 41 years in Aruanã and 
Luiz Alves and 49 in Barra do Garças. Most interviewed are married with in mean two children for 
couple. Two people are responsible for the total family income with values means of $ 512.75 (R$ 
896,40), $ 1094.41 (R$ 1913,25) and $ 811.96 (R$ 1419,48) respectively. Most interviewed in three 
communities have availability for fisheries co-management that is influenced for variables such as time 
professional fishing activity in years (p = 0.012) and number the workers for inhabitancy the interviewed 
(p = 0.037). The longer the work of the interviewed, the more his willingness to get involved in the 
process of co-management, mainly by the need to maintain their profession. The number of workers for 
inhabitancy of interviewed is determinant to the co-management for safety of a fixed family income, the 
interviewed may dedicate themselves to the decisions on fisheries management, without affecting the 
socioeconomic status of his family. Finally, the availability of co-management fisheries of three 
communities reflects the interest of users this resource in discuss actions that include the continuing 
activity and the possibility of increase stock fishing over time, allowing these traditional communities still 
exist.  

Key words: Human ecology, co-management, fishing artisanal professional, Araguaia River.  
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1 - INTRODUÇÃO 
 
 A pesca é uma atividade que tem sido praticada historicamente e corresponde à 

principal fonte de alimento, renda e emprego para populações ribeirinhas, afetando 

direta ou indiretamente toda comunidade que vive às margens dos rios (Ceregato & 

Petrere, 2003; Penha & Mateus, 2005; Batista & Petrere, 2007; Berghofer, et al., 2008; 

Carvalho, 2008). A despeito de sua importância sócio-econômica e sócio-cultural 

(Cowx & Gerdeaux, 2004) peixes de água doce são freqüentemente expostos à 

mudanças ambientais (Angelini, et al., 2006) e à fatores que afetam negativamente os 

rios e a ictiofauna. Atividades industriais, agrícolas ou extrativistas como o 

desmatamento e a sobrepesca em larga escala são frequentemente responsáveis pelo 

declínio do estoque pesqueiro no mundo, refletido na diminuição da captura (Cowx & 

Gerdeaux, 2004; Penha & Mateus, 2005). 

O declínio de um estoque pesqueiro convencionalmente é abordado segundo a 

Tragédia dos Comuns (Hardin, 1968), em que usuários que dependam de um mesmo 

recurso em comum sempre irão tentar maximizar seus lucros pessoais e dividir os custos 

do uso coletivo com os demais usuários. Essa perspectiva de maximização de lucro 

individual por parte de um usuário faz com que os demais optem por também aumentar 

o uso do recurso, causando a sobreexploração do mesmo. A solução apresentada para a 

tragédia dos recursos com uso em comum foi a coerção, como forma de evitar a 

sobreexploração e a adoção de medidas do tipo top-down ou comando e controle em que 

o Estado ou empresas privadas decidiriam sobre o direito de acesso, uso e aquisição de 

um recurso natural de uso coletivo (Meffe et al., 2002).  

Um exemplo de medida coerciva adotada é a proibição total da atividade 

pesqueira em escala comercial (Cowx & Gerdeaux, 2004; Dos Santos & Dos Santos, 

2005; Carvalho, 2008), entretanto hoje muitas instituições reconhecem que a proibição 

do uso de um recurso como medida de conservação é inevitavelmente fadada ao 

fracasso, a menos que exista um apoio local dos próprios usuários do recurso para esta 

estratégia de conservação (Moller et al., 2004 ). A participação local ou a cooperação 

entre usuários de um recurso natural é uma abordagem alternativa menos provável do 

que aquela defendida na Tragédia dos Comuns e representa uma modificação nas 

estratégias convencionais de manejo, pois incorpora ações de manejo elaboradas e 
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modificadas por decisões com a participação dos usuários do recurso (Berkes, et al., 

2003).  

Uma destas abordagens é o co-manejo ou manejo participativo que têm sido 

discutida pelo mundo, em países como o Canadá (Berkes & Jolly, 2001), Nova Zelândia 

(Moller et al., 2004) e África do Sul (Carvalho et al., 2009). O manejo participativo 

abrange uma variedade de modalidades de parcerias entre governo, usuários dos 

recursos, instituições de pesquisas científicas e outros grupos de interesse que 

compartilham responsabilidades e poderes de decisão a fim de gerir um recurso de uso 

comum (Hauck & Sowman, 2003; Hara, 2003). Para que seja possível a implantação de 

medidas de co-manejo para conservação de um recurso são imprescindíveis informações 

ecológicas e de uso, que usuários possuam a capacidade de se adequar ao uso de novas 

estratégias de captura (Castello, et al., 2009) e que comunidades pesqueiras se adéqüem 

a novas condições socioeconômicas e culturais (Berkes & Turner, 2006; Castello, et al., 

2007).  

  Um exemplo de necessidade de adequação à novas condições socioeconômicas 

e culturais foi à proibição a dez anos, da pesca profissional no Estado de Goiás (Lei Nº 

13.025 de 13 de janeiro de 1997) devido à percepção do Estado de que o estoque 

pesqueiro estava em risco de depleção. Por essa razão no Rio Araguaia na margem do 

Estado de Goiás, não se pode exercer a atividade pesqueira profissionalmente, embora 

na margem do Estado do Mato Grosso a pesca profissional seja permitida. No entanto, 

em Goiás é permitida a prática da pesca amadora com uma captura máxima de 5 kg e 

mais um exemplar por pescador, enquanto que no Mato Grosso cada pescador 

profissional cadastrado na Colônia de Pesca Z-9 pode capturar 150 kg de pescado por 

guia de pesca emitida pela colônia. 

 Assim, os objetivos deste capítulo foram descrever o cenário de pesca atual e 

comparar a disponibilidade ao co-manejo entre comunidades pesqueiras sob o efeito da 

proibição da pesca profissional e uma comunidade em que não existe a proibição para 

testar as seguintes hipóteses: 1) existe maior disponibilidade ao co-manejo entre os 

pescadores do Rio Araguaia que atuam na margem do estado de Goiás do que aqueles 

que atuam no estado do Mato Grosso. 2) a disponibilidade ao co-manejo pesqueiro é 

influenciada por características pessoais e profissionais. 
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2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Descrição das áreas de estudo 

 O Rio Araguaia está situado em uma região de transição entre o Cerrado e a 

Floresta Amazônica e tem suas nascentes na Serra dos Caiapós, na divisa de Goiás com 

Mato Grosso à uma altitude aproximada de 850m. Seu fluxo é paralelo ao Rio Tocantins 

onde desemboca após percorrer uma extensão total de 2115 km (Gil et al., 2007). Em 

seus três segmentos (alto, médio e baixo Araguaia) a sinuosidade é considerada baixa e 

ao longo de seu curso são observadas formações de ilhas e bancos de areia (Latrubesse 

& Stevaux, 2006). 

 O Rio Araguaia se caracteriza ainda pela heterogeneidade de habitats e por uma 

alta diversidade florística e faunística, em especial para a fauna íctica, visto que este é 

um dos rios mais piscosos do mundo tanto em quantidade de pescado, quanto em 

riqueza que é estimada em 300 espécies de peixes dentre as quais, 30 são endêmicas da 

região (ANA, 2005; Carvalho & Medeiros, 2005).   

 O estudo foi realizado em três comunidades de pescadores profissionais 

inseridas no Estado de Goiás e no Estado do Mato Grosso às margens do Rio Araguaia. 

As comunidades pesqueiras amostradas em Goiás encontravam-se na cidade de Aruanã , 

localizada a 14º55’29’’ de latitude Sul e 51º05’49’’ de longitude Oeste a 310 km da 

capital Goiânia, Estado de Goiás, região esta que se encontra no Médio Araguaia 

(Angelo & Carvalho, 2007) e no povoado de Luiz Alves que é município da cidade de 

São Miguel do Araguaia. No Mato Grosso a comunidade pesqueira encontra-se na 

cidade de Barra do Garças (Figura 1), localizada a uma latitude de 15º53’24” sul e a 

uma longitude de 52º15’24” a oeste, no Estado do Mato Grosso, região do Alto rio 

Araguaia (Aquino et al., 2005). 

 



 

 

32 

 
Figura 1 - Mapa de localização das áreas amostradas no Rio Araguaia Fonte: Adaptado    
      de Latrubesse & Stevaux (2006). 

 

2.2 Contextualização da política pesqueira em Goiás 

 A primeira normatização na política pesqueira no Estado de Goiás parece ter 

sido a Lei Nº 221 de 28 de fevereiro de 1967 que classificou a pesca nas categorias 

comercial, desportiva e científica e proibiu a pesca durante o defeso ou com uso de 

explosivos e materiais químicos. Para a pesca comercial esta lei determinou regras sobre 

medidas de peixes de acordo com a espécie, apetrechos de captura e medidas de 

transporte e comercialização. Para pesca embarcada, os pescadores deviam tirar licenças 

para suas embarcações junto à antiga SUDEPE– Superintendência do Desenvolvimento 
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da Pesca, que conforme o tamanho da embarcação fixava um valor anual a ser pago pelo 

pescador.  

 As regras de comercialização estabelecidas por aquela lei foram modificadas no 

Decreto Nº 2332, de 06 de abril de 1984 que determinava que o pescador poderia 

comercializar seu pescado desde que estivesse portando consigo a licença para 

transporte e comercialização que era cedida pela antiga  Fundação Estadual do Meio 

Ambiente de Goiás (FEMAGO) após o pagamento de uma taxa anual e não poderia 

utilizar apetrechos de pesca considerados ‘predatórios’1, como redes e tarrafas. 

 Após 30 anos de vigência deste decreto, a pesca comercial foi completamente 

proibida em Goiás pela Lei Nº 13.025 de 13 de janeiro de 1997 que reconhecia como 

categorias de pesca (subsistência, desportiva e científica) e permitia a captura de30 kg 

de pescado e um exemplar por pescador. Seis anos depois a lei pesqueira no estado de 

Goiás foi novamente modificada pela Portaria Nº 003 de 2003 editada pela Agência 

Goiana de Meio Ambiente e que restringiu a captura à apenas 5 kg e um exemplar e 

impondo restrições que inviabilizaram a comercialização do pescado.  

 Em Aruanã os pescadores são afiliados em três associações de barqueiros e guias 

de pesca ASPEGA (Associação dos Pescadores e Guias do Encontro de Rios de 

Aruanã), ABA (Associação dos Barqueiros de Aruanã), e ABGERA (Associação dos 

Barqueiros e Guias do Rio Araguaia) e vivem à expectativa do registro de uma colônia 

de pesca na região. 

 No município de Luiz Alves, também na margem do estado de Goiás, os 

pescadores são afiliados a ABLA (Associação dos Barqueiros de Luiz Alves) e alguns 

são ainda afiliados à Colônia Z – 05 que conta com quatro anos de fundação e dois anos 

de estatuto, além disso, neste vilarejo alguns pescadores vivem à expectativa do 

recebimento do primeiro seguro defeso que é uma assistência financeira temporária 

concedida ao pescador profissional pela paralisação da atividade no período reprodutivo 

de peixes, entre os meses de novembro e fevereiro.  

 

                                                
1 O termo predatório é inadequadamente aplicado para definir se uma tralha de pesca é prejudicial ou não, 
pois toda atividade de pesca independentemente da tralha utilizada se constitui em uma predação, logo 
toda pesca é predatória. O ideal é determinar qual pesca com uso de quais apetrechos é responsável ou 
não. Deve-se, portanto referir-se a pesca responsável ou pesca irresponsável. 
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2.3 Contextualização da política pesqueira no Mato Grosso 

 A principal regulamentação da pesca no Estado do Mato Grosso foi a Lei 

Federal Nº 7.679 de 23 de novembro de 1988 que determinou a proibição da atividade 

pesqueira no período de defeso, bem como a utilização de redes, tarrafas e materiais 

químicos e explosivos e também estipulava tamanho mínimo para cada espécie de 

peixe, bem como quantidade máxima de quilos de pescado por viagem.   

 Catorze anos mais tarde, foi promulgada a Lei Estadual Nº 7.881 de 30 de 

dezembro de 2002, que objetivava a manutenção e conservação dos organismos 

aquáticos, bem como manter a função econômica e social da pesca, nesta lei foi criado o 

Conselho Estadual da Pesca – CEPESCA cuja função era fiscalizar a atividade 

pesqueira, propor regras para a pesca e estabelecer os locais de proibição durante o 

período de reprodução, bem como proibir apetrechos de pesca que fossem considerados 

predatórios2.  Esta lei reconheceu três categorias de pesca a recreativa, científica e a 

profissional. Para a pesca profissional foi determinada a exigência de idade mínima de 

18 anos e para transporte e comercialização do pescado os pescadores deveriam estar 

cadastrados, possuir carteira profissional e Guia de Trânsito e Controle de Pesca 

(GTCP), expedida pela própria FEMA – Fundação Estadual do Meio Ambiente. 

 No início do ano de 2009 foi homologada a Lei Nº 9.096 de 16 de janeiro que 

estipula que cada pescador profissional do estado do Mato Grosso esta autorizado a 

capturar até 150 kg de pescado por guia de pesca expedida pela Colônia Z-09, mas não 

poderia utilizar tralhas consideradas predatórias e deveria respeitar o tamanho mínimo 

de captura de cada espécie encontrada na região. Não existe limite para o número 

máximo de guias de pesca retiradas por pescador, porém para ter direito ao recebimento 

do Seguro Defeso entre os meses de novembro e fevereiro, o pescador deve possuir um 

mínimo de 16 guias anuais, que certificam que ele exerce de fato a profissão de 

pescador. Para retirar guias de pesca o pescador deve se registrar na colônia Z – 09 e 

pagar uma taxa anual de R$ 150,00. A cada guia retirada, o pescador deve apresentar a 

guia anterior e pagar 2% do valor total de venda do pescado capturado. A renda advinda 

das taxas e porcentagens sobre pescado é utilizada na manutenção da colônia, 

                                                
2 - Como destacado na página acima, o termo predatório é inadequadamente aplicado para determinar se o 
uso de uma tralha proporciona uma pesca responsável ou não, mas aparece na redação da lei estadual 
citada.  
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pagamento de funcionários e para custear serviços de assuntos legais fornecidos aos 

pescadores, como licenças e aposentadorias.  

 A Colônia Z–09 possui sede própria e um mercado de peixe onde os pescadores 

podem repassar o peixe capturado para comercialização do peixe fresco e de 

subprodutos de peixes que são fabricados no próprio mercado, como lingüiça, steak3, e 

hambúrguer.  

 

2.4 Coleta dos Dados 

 Os dados foram coletados através de entrevistas conduzidas com o uso de um 

questionário semi-estruturado composto por questões abertas e fechadas, em que foram 

registradas informações pessoais e profissionais de cada pescador, suas características 

socioeconômicas e sobre as perspectivas profissionais futuras dos entrevistados. O 

critério para inclusão do pescador na entrevistas foi idade mínima de 18 anos.  Foi feita, 

ainda, uma pergunta sobre a disponibilidade individual de cada pescador em se envolver 

em um processo de co-manejo, mas antes foi realizada uma breve explicação do que 

consiste esta estratégia.  

 No estado de Goiás as amostragens foram feitas entre os dias 1 e 5 de junho de 

2008 e 18 a 21 de dezembro de 2008 em Aruanã (Anexo 1) e entre os dias 19 a 22 de 

outubro de 2009 em Luiz Alves (Anexo 2). No estado do Mato Grosso as amostragens 

foram feitas entre os dias 11 e 14 de março de 2009 na cidade de Barra do Garças 

(Anexo 5), nesta comunidade pesqueira as amostragens foram facilitadas pelo contato 

telefônico com o Sr. Jubé, presidente da Colônia de Pescadores  Z – 09 que permitiu a 

realização das entrevistas nas dependências da colônia. Para localizar os pescadores foi 

seguida a metodologia conhecida como Método da Bola de Neve em que cada pescador 

encontrado indica outros pescadores ou os locais onde encontrá-los. 

 

2.5 Análise dos Dados 

 Para verificar se os pescadores das comunidades pesqueiras do Rio Araguaia que 

atuam em território goiano (Aruanã, Luiz Alves) possuem maior disponibilidade para se 

envolverem em um processo de co-manejo pesqueiro do que os pescadores que atuam 

                                                
3 Steak: nome dado a um bife de carne de peixe feito a partir de sobras que são cozidas, prensadas e 
empanadas.  
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em território mato-grossense foi comparada a porcentagem de pescadores que declarou 

que se envolveria em tal processo participando de reuniões com tomadores de decisão, 

órgãos governamentais, pesquisadores e demais grupos de interesse para discutir a pesca 

local. 

 Uma regressão logística cuja variável dependente foi se o entrevistado tinha 

disposição ou não à participar de um co-manejo local (sim = 1; não = 0) foi ajustada 

para verificar quais variáveis (Tabela 1) determinam a disponibilidade ao co-manejo 

pesqueiro. Após a regressão logística foram calculadas probabilidades ao co-manejo 

associadas às variáveis significativas no modelo de regressão (equação 1). 

 

 

 
em que: 
Pi  = variável dependente qualitativa 

0  = constante de regressão 
n = coeficiente (s) da (s) variável (s) independente  
nx = vetor da (s) variável (s) independente 

   

Tabela 1 – Variáveis independentes utilizadas nos modelos de regressão logit e linear e 
suas respectivas descrições 

 
Código Descrição da variável 
AGE Idade 
ECIV Estado civil 
INSTR Nível de instrução 
RNTOT Renda total família 
OUTRN Possui outra fonte de renda 
TPESC Tempo que é pescador 
VALPX Valor do quilo do pescado 
SERBG Quanto rende o serviço de barqueiro e/ou guia  
NM Número de moradores da casa de cada pescador 
NTRAB Número trabalhadores por moradia de pescador  
PARPE Parou de pescar por causa da Lei 
RSLEI Renda que obtinha da pesca sem a existência da Lei  
PBARC Possui barco 
HSDIA Quantas horas por dia passa pescando 
NALT Número de alternativas econômicas de cada pescador  
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 Para verificar quais variáveis determinam a formação de renda dos pescadores 

foi ajustada uma regressão linear usando como variável dependente a renda declarada 

por cada pescador. Foram testadas as variáveis independentes da Tabela 1, acrescidas do 

valor do equipamento de pesca (VEQUI); da renda que obtinha sem a existência da Lei 

(RSLEI); da informação se o entrevistado ainda pesca apesar da proibição da atividade 

(AINPS) e da informação de que o entrevistado vende ou não o peixe capturado para 

turista (VTUR).  

 

3 – RESULTADOS  

3.1 Contingente de Pescadores em Aruanã, Luiz Alves (GO) e Barra do Garças (MT) 

 Foram entrevistados pescadores da região de Aruanã (N=50), Luiz Alves (N=40) 

e Barra do Garças (N=39), totalizando 129 pescadores dos quais a maioria (92,2%) é 

homem. Em Goiás foi encontrada apenas uma mulher exercendo alguma atividade em 

cada uma das duas comunidades visitadas, e em Barra do Garças foram encontradas oito 

mulheres exercendo a atividade pesqueira (6,2%), além de acompanhar seus esposos 

diretamente na atividade e auxiliar com a limpeza dos peixes e organização da tralha 

utilizada .  

Segundo dados dos pescadores filiados às associações de barqueiros em Aruanã, 

há 200 pescadores profissionais em toda a região. Em Luiz Alves o total de pescadores 

estimado pela Associação dos Barqueiros e pela Colônia Z – 05 é de 300 profissionais 

atuando na região, embora somente cerca de 100 pescadores permaneçam no vilarejo 

durante todo o ano, visto que os demais durante os meses em que não há fluxo turístico 

em Luiz Alves trabalham em fazendas da região ou no município de São Miguel do 

Araguaia  

 Na ocasião da coleta de dados na cidade de Barra do Garças (MT), a Colônia Z – 

09 estava realizando o recadastramento de cerca de 800 pescadores profissionais que 

atuavam e residiam na própria cidade e em cidades vizinhas, como Aragarças (Goiás).  

   

3.2 Descrição socioeconômica dos pescadores entrevistados nas três comunidades 
(Aruanã, Luiz Alves e Barra do Garças) 
 Nas três comunidades a idade média dos pescadores é 43 anos, dos quais cerca 

de 20 anos foram dedicados à de profissão de pescador e deste total 56 pescadores 
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(43,4%) pescam há menos de 15 anos.  O maior tempo de atuação na atividade 

pesqueira foi em Barra do Garças onde não foi registrado o trabalho barqueiros ou guias 

de pesca, ao passo que muitos dos pescadores que atuam no Estado de Goiás (Aruanã e 

Luiz Alves) possuem menos que quinze anos de profissão e exercem as funções de 

barqueiro e guias de pesca (Tabela 2) para turistas e pescadores amadores. A época de 

maior freqüência desse trabalho com turistas é a temporada (julho, agosto e setembro), 

no restante do ano é mais comum o trabalho com pescadores amadores.  

 
Tabela 2: Características pessoais e profissionais dos pescadores do Rio Araguaia (x ̅ = 
média; d.p. = desvio padrão).  
 

 Característica Aruanã 
(n=50) 

Barra do Garças 
(n=39) 

Luiz Alves 
(n=40) 

Idade  41 (± 13,5) 49 (± 11,7) 41 (± 12,5) 
Menos de 30 anos de idade ( %) 22 5,1 15 
Analfabetos (%) 16 12,8 12,5 
Ens. Fundamental compl/inc.(%) 68 69,2 65 
Ens. Médio compl/inc. (%) 16 17,9 22,5 
Casados (%) 72 79,5 62,5 
Nº de filhos  2 (± 3) 2 (± 1,4) 2 (± 1,9) 
Menores de 15 anos 1 (± 1) 1 (± 1) 1 (± 1) 

Pe
ss

oa
is

 

Nº pessoas/casa  4 (± 3,5) 3 (± 1,3) 4 (± 2,7) 
     

Nº trabalhadores/casa  2 (± 1,2) 2 (± 1) 2 (± 1,4) 
Tempo de profissão 19 (± 11) 24 (± 15,4) 20,8 (± 11,5) 
Menos de 15 anos de 
profissão(%) 

46 38,5 45 

Registro de pesca profissional 
(%) 

86 71,8 80 

Guia de pesca (%) 34 - 85 
Pescador embarcado (%) 29 - - 

Pr
of

is
si

on
ai

s 

Barqueiro (%) 27 - 15 
 

3.3 Caracterização do hábito de pesca nas três comunidades visitadas  

 A maioria dos pescadores de Aruanã (%) pesca em média três vezes (±2) ao 

mês, entre os demais, apenas cinco pescadores (12,2%) declararam que pescam todos os 

dias e um único planeja sua pescaria de acordo com a quantidade de peixe capturado.  

 No geral a atividade de pesca é exercida em média por um período que varia de 

10 horas (± 8) a 3 dias (± 0,5) e a maioria dos entrevistados (n= 24; 48%) prefere pescar 

à noite e durante a época de estiagem. 

 A maioria dos pescadores de Aruanã declarou que é comum a pesca de tartaruga 

na região (n=43; 86%) e que eles próprios são os maiores responsáveis por essa 

atividade (n=28; 53,8%). No entanto informaram que esta atividade é comum também 

entre os índios (n=14; 26,9%), os ribeirinhos (n=7; 13,5%) e entre turistas (n=3; 5,8%) 
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em geral para consumo (n=36; 65,5%), mas que existe também a comercialização 

(n=19; 34,5%). O valor de comercialização das tartarugas depende do tamanho do 

espécime capturado e varia de R$10,00 a R$100,00 (média = R$ 30,44; ± 24,97). 

 Em Luiz Alves a maioria dos pescadores (n=23; 67,6%) prefere pescar na época 

de estiagem e a freqüência das pescarias depende do fluxo turístico na região.  Assim, 

durante a temporada turística, os pescadores pescam em média três (± 1,61) vezes por 

semana, por um tempo médio de 8 horas (± 2) durante 5 dias. Fora do período de 

temporada turística os pescadores de Luiz Alves declararam realizar a pesca somente 

para subsistência, em média uma vez por semana (± 1), por um período médio de três 

horas (± 2). Nesta comunidade a maioria dos pescadores (n=37; 92,5%) confirmou a 

existência da pesca de tartarugas, principalmente com objetivo de consumo próprio 

(n=36; 94,7%), embora tenham relatado a comercialização a um preço médio de R$ 

25,00 (± 7,07) por tartaruga capturada.  

 Os pescadores de Barra do Garças pescam ou na época de estiagem (n=17; 

43,6%) ou na época chuvosa (n=15; 38,5%) por um período médio de 8 horas (± 6) à 5 

dias (± 2) por pescaria.  A grande maioria dos pescadores em Barra do Garças (n=33; 

84,6%) declarou que não existe pesca de tartaruga, embora 10,2% tenham admitido que 

os pescadores pescam tartarugas para alimentação e que em 90% dos casos isto ocorre 

devido à pesca acidental da espécie. Somente um pescador declarou vender tartaruga a 

um preço médio de R$200,00.  

 Há diferença na preferência por ambientes de pesca e em espécies entre as 

comunidades já que em Aruanã os pescadores preferem pescar em lagos, os pescadores 

em Barra do Garças a preferência é pelo meio do rio e em Luiz Alves não há um 

ambiente preferencialmente procurado (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Ambientes de pesca preferenciais e espécies capturadas nas comunidades 
pesqueiras amostradas em GO e em MT de 06/2008 à 10/2009.  
 
  Aruanã Barra do Garças Luiz Alves 

lagos  21,9 - 10,9 
barrancos  19,5 15,4 - 
margens  17,1 - 10,7 
meio do rio  - 25,6 10,7 

A
m

bi
en

te
s 

pr
ef

er
en

ci
ai

s 
(%

) 
todo rio  - 12,8 46,4 

Mandubé  27,9 - 25,9 
Barbado 16,3 12,6 2,6 
Curvina 15,4 - 6,5 
Pirarucu 2,9 - - 
Pirarara 0,96 - 13 
Matrinchã 3,8 24,2 - 
Pintado 8,6 18,9 10,4 
Filhote - - - 
Jaú - 1 - 
Dourada 2,9 - 20,8 
Piranha - - 5,2 
Piau 1,9 11,6 5,2 
Bargada - 2,1 2,6 
Apapá - - 1,3 
Cachara - 3,1 1,3 
Cachorra 0,96 2,1 1,3 
Bico de pato 2,9 2,1 - 
Caranha 1,9 5,3 - 
Mandi   - 6,3 - 
Pacu 0,96 2,1 - 
Sardinha - 1 - 
Tubarana 1,9 1 - 
Voadeira - 4,2 - 
Dourado 7,7 - - 
Jaraqui 0,96 - - 
Tucunaré 1,9 - - 

Es
pé

ci
es

 c
ap

tu
ra

da
s 

(%
) 

todos - - 1,3 

  

Em Barra do Garças os pescadores também pescam durante a época chuvosa e 

capturam principalmente  pirarara Phractocephalus hemioliopterus Bloch & Schneider, 

1801 (n=15; 19,7%), filhote Brachyplatystoma filamentosum Lichtenstein, 1819 (n=12; 

15,8%) e jaú Zungaro zungaro Humboldt, 1821 (n=10; 13,1%). Nesta comunidade os 

pescadores declararam que os turistas preferem pescar pintado (n=17; 41,5%) e 

matrinchã (n=8; 19,5%), por serem peixes saborosos (33,3%) e bons de briga (11,1%). 

Essa preferência é coincidente com a dos próprios pescadores, visto que há facilidade na 

venda e maior frequência de captura destas espécies no rio (pintado: 34,8%; e 

(matrinchã: 21,7%). 

 A pesca é uma forma de sustento familiar e fonte alimentar nas três 

comunidades, entretanto em Aruanã foi registrada a existência de tabu no consumo do, 
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candiru (Cetopsis candiru Spix & Agassiz, 1829) que é considerado um peixe gosmento 

e da aruanã (Osteoglossum bicirrhosum Cuvier, 1829), que é considerada causadora de 

impotência sexual. As mesmas espécies não são consumidas pelos pescadores de Luiz 

Alves, o candiru (n=19; 59,4%) principalmente por ser um peixe carniceiro, a aruanã 

(n=3; 9,4%) por causar impotência sexual e a cachorra (n-3; 9,4%) devido a quantidade 

de espinhos.  

 Em Barra do Garças a rejeição alimentar ocorre para cerca de 10 espécies de 

peixes dentre as quais destacam-se o candiru  (n=5; 27,8%) por ser babento, a cachorra 

(n=2; 11,1%) pela grande quantidade de espinhos, os peixes de couro (n=2; 11,1%) que 

são considerados remosos, ou seja, são gordurosos e podem piorar processos 

infecciosos, a matrinchã (n=1; 5,5%) e a papa-terra (n=1; 5,5%) por terem gosto ruins, a 

pirarara e o boca-larga (n=1; 5,5%) por serem de couro e prejudicarem a cicatrização 

quando se está machucado, o botoado (n=1; 5,5%) por ter a carne vermelha e o cari e o 

cabojé (n=1; 5,5%) por ninguém da família nunca ter consumido estes peixes.   

 

3.4 Estrutura da atividade pesqueira de Aruanã, Luiz Al ves e Barra do Garças  

 Em Aruanã a maioria dos pescadores (n=43; 86%) possui barco, com tamanhos 

variando entre 5 e 12 m (média 5,8m; ± 1,159) confeccionados em alumínio (n=38; 

96,7%), madeira (n=2; 4,9%) e fibra de vidro (n=1; 2,4%). O mecanismo de propulsão 

utilizado pela maioria dos pescadores na região é o motor de 15 HP (35,7%) ou 40 HP 

(4,8%).  Os valores do equipamento de pesca variaram entre R$ 500,00 e R$ 16.000,00 

(média= R$ 7.488,63; mediana = R$ 7.750; Tabela 4).  

Em Luiz Alves, 67,5% dos pescadores (n=27) possuem barco de alumínio 

(n=40; 100%), com motor de 25 HP e que varia em tamanho de 4 e 6 metros (média= 

5,4; ± 0,61). O valor médio do equipamento de pesca é de R$ 10.600,00 (mediana = R$ 

10.000,00; ± R$ 5.276, 20). 

 Em Barra do Garças a maior parte dos pescadores (n=30; 76,9%) possui o barco  

ou os  empresta de amigos ou parentes. O tamanho do barco varia de 3 a 6 metros 

(média= 5,2; ± 0,63) e são de alumínio (n=20; 64,5%) ou madeira (n=11; 35,5%). O 

mecanismo propulsor é motor de 15 HP (n=19; 65,5%) ou remo, caso a embarcação seja 

de madeira. O gasto mensal com manutenção do barco, incluindo combustível é em 

média R$357,40 (± 209,70) o que representa 5,88% do valor total declarado do 

equipamento (R$ 6.071,42; ± 3.936,80).  
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Tabela 4 – Variação nos valores dos equipamentos de pesca usados nas comunidades de 
GO e MT entrevistadas e número de pescadores que possuem equipamento nos valores 
declarados. 

 
Comunidade pesqueira Valores declarados Quantidade de pescadores 

< R$ 1000,00 5 
R$ 1500,00 -  R$ 5000,00 8 
R$ 5400,00 -  R$  8000,00 14 
R$ 9000,00 -  R$ 13000,00 14 A

ru
an

ã 

> R$ 15000,00 2 
   

R$ 500,00 – R$ 1000,00 8 
R$ 1100,00 – R$ 5000,00 5 
R$ 5100,00 – R$ 10000,00 14 Ba

rr
a 

do
 

G
ar

ça
s 

R$ 10100,00 – R$ 15000,00 3 
   

R$ 3000,00 – R$ 6000,00 3 
R$ 6100,00 – R$ 8500,00 5 
R$ 8600,00 – R$ 10500,00 10 

R$ 10600,00 – R$ 15000,00 7 

Lu
iz

 A
lv

es
 

> R$ 20000,00 3 
 
 Nas três comunidades amostradas, as tralhas utilizadas pelos pescadores são bem 

parecidas, em Aruanã a tralha mais citada pelos pescadores foi o molinete (n=25; 

43,1%), o anzol (n=7; 12%), a rede (n=6; 10,3%) e a vara de bambu (n=5; 8,6%). Nesta 

comunidade as tralhas menos citadas foram a tarrafa, o espinhel, o arpão e a ceva (n=1; 

1,7%).  

 Em Luiz Alves os pescadores utilizam molinete (n=21; 39,1%), carretilha (n=15; 

28,3%), vara de bambu (n=8; 15,1%), anzol (n=6; 11,2%), e a tarrafinha (n=3; 5,7%) 

em específico para a captura de lambaris que são utilizados como isca. A maioria dos 

pescadores de Luiz Alves (n=23; 57,5%) declarou que na época de temporada, não 

utilizam suas tralhas pessoais, com exceção da tarrafinha, pois nesta época pescam 

somente com turistas que levam consigo seus apetrechos de pesca. 

 Os pescadores de Barra do Garças utilizam molinete (n=17; 32,1%), anzol 

(n=13; 24,5%), linha (n=10; 18,9%), pinda (n=6; 11,3%), carretilha (n=3; 5,7%), rede 

(n=2; 3,8%) e vara de bambu (n=1; 1,9%). 

 Nas comunidades pesqueiras de Goiás (Aruanã e Luiz Alves) os pescadores 

pescam sozinhos ou acompanhados de um ou dois amigos, porém cada um em seu 

próprio barco. Em Barra do Garças, a atividade de pesca na maioria das vezes é 
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realizada com um companheiro de pesca (n=28; 71,8%), o cônjuge é a companhia mais 

freqüente (n=14; 45,2%) seguido da companhia dos amigos (n=8; 25,8%). 

 

3.5 Estimativas econômicas da pesca realizada em Aruanã, Luiz Alves e Barra do 

Garças 

 Em Aruanã a maior parte dos entrevistados (n=41; 82%) possui a pesca e o 

turismo como únicas fonte de renda. Assim, à despeito da Lei 13.025,  80% (n=40) dos 

pescadores entrevistados declararam que ainda exercem a atividade pesqueira cuja renda 

mensal é de R$ 896,40 (± 891,40; mediana= 415,00). A prestação de serviços para 

turistas (n=29; 58%) e pescadores amadores (n=21; 42%) tem um valor de diária em 

média de R$ 120,00, que inclui os peixes capturados. Além deste trabalho, 45% dos 

entrevistados tenham declarado comercializar peixes para turistas que procuram a 

cidade para o lazer proporcionado pelas praias e bares e não pescam, além de 

comercializar o pescado em hotéis e restaurantes da cidade a um valor médio de R$ 8,00 

kg (± 2,55). Outros membros da família também trabalham como pescador (n=18; 21,2 

%), barqueiro (n=16; 18,8%), caseiro e doméstica (n=8; 9,4%).   

 Seis variáveis determinam a renda atual dos pescadores de Aruanã (Anexo 6), 

porém apenas o nível de instrução (p = 0,044; R2 = 0,51) e o comércio de pescado (p = 

0,046; R2 = 0,50) obtiveram um melhor ajuste.  

 Em Luiz Alves somente quatro pescadores informaram que não pescam 

profissionalmente enquanto os demais declararam que pescam somente com turistas 

durante os meses de março a novembro e que cabe ao turista em soltar ou levar o peixe 

capturado na quantidade permitida por lei.  Além do trabalho direto com o turista, 

outros três pescadores vendem peixes para turistas a um preço médio de R$ 9,00/kg. 

 A renda média total dos pescadores em Luiz Alves é de R$ 1913,25 (mediana = 

1300,00; desvio padrão = 1346,80) e a maioria dos pescadores 85% (n=34) não possui 

outra fonte de renda. As poucas fontes alternativas de renda dos pescadores citadas 

foram casas de aluguel (n=3; 7,5%), aposentadoria (n=2; 5%) e comércio próprio (n=1; 

2,5%). No entanto, é comum o trabalho de alguns familiares trabalham como barqueiros 

(n=22; 44,9%), como doméstica (n=5; 10,2%) ou em comércio próprio tais como bar, 

pit dog e mercearia (n=3; 6,1%). 
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 As variáveis que determinam a renda dos pescadores de Luiz Alves são o 

número de trabalhadores por residência de entrevistado (p = 0,021; R2 = 0,62), o ganho 

com o serviço de barqueiro e/ou guia de pesca (p = 0,036; R2 = 0,62), a idade de cada 

pescador (p = 0,049; R2 = 0,62),  o conhecimento sobre a lei de pesca no estado (p = 

0,04; R2 = 0,62) e o valor do equipamento de pesca (p = 0,03; R2 = 0,62). 

 Em Barra do Garças muitos pescadores não possuem outra fonte de renda que 

não seja a atividade pesqueira (n=34; 87,2%), cuja renda média é de R$ 702,95 (± 

378,80). As principais atividades alternativas de renda encontradas em Barra do Garças 

foram pedreiro, aluguel de mesas e diarista, que rendem um salário mínimo que são 

adotadas somente na época da piracema, quando a pesca recreativa é proibida. A cada 

viagem, o pescador captura em média 113 quilos de pescado cujo principal destino é o 

comércio no mercado de peixe da própria colônia de pescadores, com um preço médio 

de R$ 8,00 (± 3,12) o quilo. 

 A complementação de renda dos pescadores de Barra do Garças, advém do 

trabalho de seus familiares na pesca (n=13; 40,6%), embora as ocupações de motorista, 

empregada doméstica, empregado de empresas e autônomo tenham sido citada (9,4% ou 

n=3 cada uma). Somando-se a renda de cerca de duas pessoas trabalhando/família com 

a renda da pesca, a renda total média é de R$ 1.419,48 (± 838,30; mediana= 930,00).  

 Em Barra do Garças a maioria dos pescadores (n=34; 87,2%) não possui 

interesse em trocar de profissão, pois gostam da atividade que exercem (33,3%) e não 

acreditam que conseguiriam fazer outra coisa (25%). Apenas 10,2%, (n=5) dos 

pescadores demonstraram interesse em trocar de profissão principalmente devido à 

renda gerada com a atividade pesqueira. 

 Cinco variáveis determinam a renda dos pescadores de Barra do Garças (Anexo 

7), mas apenas os  anos de profissão de pescador (p = 0,036;  R2 = 0,77), o gasto mensal 

com a manutenção do equipamento de pesca (p =  0,009; R2 = 0,77) obtiveram um bom 

ajuste no modelo. 

 

3.6 Características institucionais nas comunidades amostradas 

 Em Aruanã a maioria dos pescadores declarou conhecer a lei que rege a pesca 

em Goiás, entretanto, somente dois entrevistados citaram a Lei 13.025. Para 19 

pescadores (33,3%) o conteúdo da lei era a proibição de uso de tralhas de pesca como 



 

 

45 

bóia, rede, tarrafa e espinhel, para seis (10,5%) a legislação refere-se à proibição de 

exercer a atividade de pesca durante a piracema, seis (10,5%) declararam ser  

obrigatório respeitar o tamanho mínimo para cada espécie capturada e seis (10,5%) 

referiram-se à proibição total da pesca em caráter profissional. 

 A maioria (n=42; 84%) dos pescadores em Aruanã é afiliada às associações de 

barqueiros e guias de pesca na região há um tempo médio de 10 anos (± 5,74) pelo que 

pagam 8% da renda obtida no período da temporada e um salário/ano para manutenção 

da associação.  

 Em Luiz Alves a maioria dos pescadores (n=32; 80%) conhece a legislação 

pesqueira no estado de Goiás, entretanto, nenhum citou a Lei 13.025. Do total de 

entrevistados, 17 (44,7%) citaram a proibição da pesca com uso de tralhas como rede, 

tarrafa, espinhel e bóia, cinco (13,2%) pescadores declararam que a legislação refere-se 

ao respeito às medidas mínimas dos peixes, quatro (10,5%) recordaram que cada 

pescador e turista têm direito a 5 kg de pescado mais um exemplar e quatro (10,5%) 

citaram espécies de peixes cuja captura está proibida (pirarucu, pirarara e filhote).  

 Somente quatro pescadores de Luiz Alves (10%) não são afiliados a associações 

visto que a maioria (90%) é afiliada à Associação de Barqueiros de Luiz Alves – 

ABLA, 18 (45%) são afiliados à Colônia de Pescadores Z–05 (n=3; 7,5%) e 15 (37,5%) 

tanto da Associação de Barqueiros quanto à Colônia de Pescadores. Os valores pagos as 

associações existentes são R$ 60,00/ano à ABLA e R$ 120,00/ ano para a Colônia de 

Pescadores. 

 Todos os pescadores de Barra do Garças são associados à Colônia Z-09 em 

média há sete anos (± 4,78) e pagam uma mensalidade de R$24,00. Apenas cinco 

pescadores (12,8%) ainda não recebem seguro defeso por terem menos de dois anos de 

registro na colônia e apenas seis (15,4%) já receberam algum seguro desemprego de 

empresas privadas, como restaurante e oficina mecânica, no entanto estes seguros não 

estiveram relacionados á interrupção na atividade pesqueira.  

 Em Barra do Garças mais da metade dos pescadores (n=23; 58,9%) conhece a 

legislação sobre a pesca no estado de Goiás e sabe que não ocorre pesca profissional no 

estado. Para 43,6% (n=17) dos pescadores da região, a legislação de Goiás afeta 

diretamente a pesca no Mato Grosso, principalmente devido à fiscalização (n=8; 44,4%) 

e à quantidade de 5kg de pescado permitido por lei (n=3; 16,7%). 
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3.7 Disponibilidade ao co-manejo pesqueiro dos pescadores de Aruanã, Luiz Alves e 

Barra do Garças 

 Em Aruanã a maioria dos pescadores (n=40; 80%) demonstrou interesse em 

participar de processos para implementação do co-manejo na região, no entanto oito 

declararam não ter interesse porque não acreditam na possibilidade de melhora para a 

pesca na região e dois não souberam responder á esta questão. As variáveis que 

determinam a disponibilidade ao co-manejo pesqueiro em Aruanã foram se o pescador 

manifesta vontade de pescar novamente (p= 0,04; Rho2 = 0,57), se ele ainda pesca (p = 

0,05; Rho2 = 0,58), o número residentes/casa de pescador que trabalham (p = 0,05; Rho2 

= 0,55) e o número de anos de exercício da atividade pesqueira (p = 0,014; Rho2= 0,58). 

Quanto maior o tempo profissional do pescador e quanto mais trabalhadores por 

residência de entrevistado, maior a probabilidade do envolvimento no processo de co-

manejo pesqueiro (Tabela 5). 

Tabela 5 – Probabilidade de envolvimento dos pescadores de Aruanã em um processo 
de co-manejo pesqueiro associada às variáveis significativas no modelo de regressão 
logística.  

 
Variável Valor Probabilidade 

ao Co-manejo 
até 10 anos  0,08 

11 – 20 anos 0,38 
21 – 30 anos 0,67 Tempo profissional 

31 – 40 anos  0,92 

   
1pessoa 0,37 

2 pessoas 0,51 
3pessoas  0,65 
4 pessoas 0,77 

Quantidade de 
trabalhadores/família 

5 pessoas 0,85 

 Em Luiz Alves a maioria dos pescadores (n=38; 95%) demonstrou interesse em 

participar de reuniões com agências governamentais, pesquisadores e outros grupos de 

interesse para discussão de um processo de co-manejo pesqueiro. Dois entrevistados 

não demonstraram interesse por não acreditarem que quaisquer medidas melhorarem a 

situação profissional dos pescadores. Nesta comunidade apenas uma variável 

determinou a disponibilidade ao co-manejo pesqueiro (Anexo 8), entretanto o modelo 

não obteve um bom ajuste.  

  Em Barra do Garças, 34 pescadores (89,7%) demonstraram interesse em 

participar de reuniões que discutam a implementação do co-manejo pesqueiro na região 

e duas  variáveis (Anexo 9) determinam essa disponibilidade ao co-manejo entre os 
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pescadores de Barra do Garças, entretanto somente a variável se o pescador possui 

interesse em participar de reuniões com tomadores de decisão (p < 0,001;  Rho2 = 0,65) 

obteve um bom ajuste no modelo. 

 No geral, quatro variáveis determinam a disponibilidade ao co-manejo nas três 

comunidades em conjunto, entretanto, nenhuma obteve um bom ajuste no modelo de 

regressão logística (Anexo 10). As probabilidades associadas à disponibilidade ao co-

manejo encontram-se na tabela 6.  

Tabela 6 – Probabilidade ao co-manejo pesqueiro associada às variáveis significativas 
(p<0,05) no modelo de Regressão Logística entre os pescadores das três comunidades. 
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regras presentes na legislação estadual, como, proibição de tralhas, espécies e 

transporte.  

 Assim como em Aruanã, a maioria dos pescadores em Barra do Garças (n=28; 

71,8%) declarou que não existem regras locais para a prática da atividade. Apenas 

quatro pescadores (36,4%) citaram como regra local a divisão dos pontos de pesca em 

conversas e comum acordo antes da pescaria e três pescadores citaram o respeito ao 

local do pescador que chegar primeiro.   

 Somente três pescadores (7,5%) em Luiz Alves declararam que a pesca no local 

ocorre com divisão de pontos de pesca, todos os outros pescadores (n=37; 92,5%) não 

citaram a existência de regras locais, porém informaram que respeitam o local do 

pescador que chegar primeiro para praticar a atividade.  

 Algumas sugestões para melhoria da atividade pesqueira no Rio Araguaia foram 

feitas pelos pescadores das três comunidades e algumas se relacionam ao manejo da 

atividade tais como não permitir a pesca de peixes grandes e instituir cota zero para 

transporte de pescado durante cinco anos (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Sugestões dos pescadores entrevistados em Aruanã, Barra do Garças e Luiz 
Alves. 
 

Comunidade Pesqueira 
Sugestão Aruanã 

(n=50) 
Barra do 

Garças (n=39) 
Luiz Alves  

(n=40) 
Cota zero durante cinco anos 8 6 5 

Proibir turistas de transportarem peixes, principalmente no 
mês de julho 

8 - - 

Possibilitar a implantação de tanques-rede para criação de 
peixes 

1 - 2 

Ajudar os pescadores a encontrar fontes alternativas de 
renda através de cursos de capacitação 

1 - 1 

Estipular corretamente as medidas de peixes 2 5 - 
Igualdade de leis entre turistas e pescadores 1 - 2 

Melhorar a fiscalização com mais diálogos entre fiscais e 
pescadores 

4 5 2 

Não permitir pesca de peixes grandes, estipulando um 
tamanho máximo para captura 

3 - - 

Pescadores receberem seguro defeso 2 - - 
Unificar a legislação de Goiás e de Mato Grosso 3 - - 

Proibir a pesca no mês de julho 1 - - 
Ensinar a pescar preservando a natureza, através de cursos 

e palestras 
1 - 1 

Aumentar dois meses na piracema, que deveria começar a 
partir de setembro 

- 1 - 

Ajudar os pescadores com doações de cestas básicas 
durante a piracema 

- 1 - 

Parar de pescar com rede e tarrafa - 1 - 
Permitir o uso da tarrafinha para capturar isca viva - - 1 
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3.9 Perspectivas futuras 

 Em Aruanã, 20 pescadores consideram que não seria bom se a pesca profissional 

fosse retomada com antes da existência da Lei por considerarem que isto acarretaria na 

prática da pesca predatória, em especial se não houver regras definidas de tamanho de 

peixe e quantidade máxima de pescado, se a pesca esportiva for liberada, durante todo o 

ano e se a houver a construção de hidrovia no Rio Araguaia. Além disso, os pescadores 

se preocupam com aumento do desmatamento provocado pelo aumento de fazendas na 

região e suas conseqüências para à pesca.  

 Com exceção de oito pescadores em Aruanã, todos os outros não desejam que 

mais alguém da família seja pescador. E cerca de trinta pescadores (60%) afirmaram 

que na atual situação de declínio do estoque pesqueiro a pesca tende a acabar.  

 Da mesma forma que em Aruanã, para 31,2% dos pescadores de Barra do 

Garças, a pesca não compensa financeiramente o que se reflete  na perspectiva futura da 

pesca para os familiares, pois 61,5% não espera os pescadores não desejam que alguém 

de sua família se torne um pescador. 

 Em Luiz Alves, a maioria dos entrevistados não deseja que alguém de sua 

família seja pescador (n=33; 82,5%) principalmente devido á rentabilidade financeira da 

pesca (n=9; 32,1%) ou devido às dificuldades da profissão de pescador (n=5; 17,9%) e 

por desejarem que seus familiares estudem (n=4; 14,3%).  

 

4 - DISCUSSÃO 

 Nas últimas décadas tem havido um aumento da captura pesqueira e da pressão 

sobre os recursos em virtude principalmente da mudança nas tecnologias de pesca como 

motores, malhas, uso do gelo e também ao aumento na demanda por peixes para 

alimentação (Bell et al., 2006). 

 Em razão destas mudanças alguns recursos pesqueiros no mundo estão 

sobreexplorados (Hilborn, 2007) conduzindo agências governamentais a adotarem 

medidas unilaterais de intervenção na atividade pesqueira para proteger o recurso. As 

agências governamentais algumas vezes possuem pouca habilidade para acompanhar e 

aplicar suas decisões e regulamentos o que determina o fracasso na tentativa de 

conservar os recursos (Hilborn, et al., 2005). Para evitar o fracasso no manejo de 
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recursos de uso comum em conseqüência destas medidas é que em alguns lugares são 

implantadas e executadas políticas de co-manejo ou manejo participativo (Ota & Just, 

2008).  

 Medidas de co-manejo incluem o usuário do recurso nas tomadas de decisão e 

requerem informações sobre o estoque e a atividade que podem ser obtidos juntamente 

com as comunidades pesqueiras, através de entrevistas, conversas e acompanhamentos 

da atividade pesqueira ou o monitoramento pela própria comunidade (Ota & Just, 2008) 

com bons exemplos de sucesso ao redor do mundo, como, por exemplo, na África do 

Sul (Carvalho et al., 2009), Nova Zelândia e Canadá (Hilborn, et al., 2005) . 

 A interação entre os diversos grupos interessados na pesca em um determinado 

local é a solução da Teoria dos Jogos, a cooperação entre os usuários, pesquisadores e 

tomadores de decisão na política pesqueira é a forma mais viável de se manter a 

funcionalidade ecossistêmica, diminuir a sobreexploração, minimizar os impactos 

ambientais advindos de desmatamentos e manter o uso do recurso comum, o que 

permite a sobrevivência profissional e cultural da atividade pesqueira (Vaz dos Santos, 

et al., 2007). Com essa cooperação busca-se o ponto de equilíbrio, a solução do jogo 

que é o nível de exploração ótimo, não fixo seguindo as mudanças ambientais e 

adaptando a captura a essas mudanças, o que é visto em locais como Santarém e 

Mamirauá (AM). 

 Esse equilíbrio permite a manutenção do recurso e a possibilidade de seu uso o 

que na realidade não tem ocorrido nas regiões de Aruanã (GO) e Luiz Alves (GO) visto 

que a pesca ocorre de forma não legalizada e regida por legislações que, como medida 

de manejo, proibiu tralhas, espécies e estabeleceram cota máxima de 5 kg e um 

exemplar por pescador. Contrapondo-se a esta realidade, no Estado do Mato Grosso a 

pesca profissional é permitida e explora os mesmos recursos pesqueiros do mesmo rio 

sob uma legislação pesqueira mais maleável, embora não sejam utilizadas práticas de 

co-manejo pesqueiro.  

 Assim como na região metropolitana de São Paulo (Vera et al. 1997) e no eixo 

Solimões-Amazonas (Fabré & Barthem, 2003), a atividade de pesca no Rio Araguaia 

nas cidades de Aruanã, Luiz Alves e Barra do Garças é convencionalmente exercida por 

homens. Em Barra do Garças algumas mulheres ou exercem a atividade de pesca ou 

participam da atividade fazendo a evisceração do pescado e a limpeza de tralhas de 

pesca. Esta forma de participação de mulheres é comum em comunidades pesqueiras de 
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diversos locais no Brasil, como por exemplo, Amazônia (Barros & Ribeiro, 2005), mas 

no estado de Goiás, esta participação parece ser ínfima e deve ser consequência da 

legislação de pesca rígida e restritiva.  

 Como os pescadores das três comunidades são em sua maioria casados, em geral 

duas pessoas são responsáveis pelo sustento da família que é garantido principalmente 

pela renda da atividade de pesca e do trabalho com turistas e pescadores esportivos em 

Aruanã e Luiz Alves ou somente da atividade de pesca como ocorre em Barra do 

Garças. A complementação da renda dos pescadores ocorre por trabalhos em roças, no 

período de defeso e do trabalho de seus parentes principalmente com a pesca e com 

turismo. Essa complementaridade da renda familiar com trabalho em roças é 

características dessas comunidades principalmente por estarem localizadas em regiões 

que existem poucas oportunidades de renda alternativa. 

 Assim como em outras regiões do país (Franco de Camargo & Petrere, 2001; 

Ceregato & Petrere, 2003; Barros & Ribeiro, 2005; Carvalho, 2008), a maioria dos 

pescadores do Rio Araguaia possui ensino fundamental incompleto e muitos são 

analfabetos, o que pode ser um fator de aumento na desconfiança de gestores políticos o 

uso do conhecimento dos pescadores na elaboração de leis e decretos sobre a pesca e em 

incerteza sobre a clareza de comunicação com os pescadores bem como em sua 

capacidade de compreensão de medidas de manejo participativas.  

 Apesar da Lei 13.025 estar em vigor desde 1997, muitos pescadores em Aruanã 

e Luiz Alves são homens com idade inferior a quarenta anos, indicando que a atividade 

de pescador ainda é uma forma atual de sustento familiar procurado pelos moradores da 

região, ainda que a atividade esteja sobre litígio e proibição. Ainda em contraposição à 

Lei, 32% dos pescadores têm dez anos ou menos de profissão o que indica a entrada 

recente de pescadores na profissão. Isto ocorre também em Luiz Alves já que 45% dos 

entrevistados possuem menos que quinze anos de profissão, ainda que nesta localidade 

os pescadores declararem que praticam apenas a pesca de subsistência e a renda 

principal venha do trabalho como guia de pesca.    

 Na comunidade do Mato Grosso (Barra do Garças) os pescadores são mais 

velhos e possuem um maior tempo profissional. A pesca é a principal e na maioria das 

vezes única fonte de renda, pois o trabalho com turista não é uma opção exercida pelos 

pescadores, embora a cidade receba um grande fluxo turístico durante a temporada.

 A maioria dos pescadores do Rio Araguaia, tanto os que exercem a atividade na 
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margem de Goiás, quanto os que a exercem na margem do Mato Grosso são afiliados à 

associações e/ou colônias porém em Aruanã, durante a coleta de dados, os pescadores 

eram todos afiliados às Associações de barqueiros pois não existia Colônia de 

Pescadores. Só a partir de 2009 que a colônia (Z - 07) foi criada por intermédio da 

antiga SEAP e atual Ministério de Aqüicultura e Pesca e os pescadores passaram a ter 

direito aos benefícios permitidos que têm sido paulatinamente incorporados, apesar da 

Lei 13.025 ainda estar em vigor. 

 Em Luiz Alves, por outro lado a Colônia Z - 05 já existia há dois anos 

reconhecida pelo Ministério da Pesca e os pescadores cadastrados aguardavam o 

cumprimento do período mínimo de um ano para o recebimento do seguro defeso.  Em 

Barra do Garças (MT) todos os pescadores estão afiliados á colônias e  aqueles que 

comprovam, através das guias de pesca, que realmente exercem a profissão de pescador 

recebem o seguro defeso de salário mínimo mensal durante 4 meses do ano (novembro a 

fevereiro). 

 As embarcações utilizadas nas três comunidades são caracteristicamente de 

pesca artesanal, devido ao seu pequeno porte e ao motor de baixa propulsão (Clauzet et 

al., 2007). Esta modalidade de pesca artesanal é menos prejudicial ao ambiente do que a 

pesca em larga escala, principalmente pela simplicidade das tralhas utilizadas que inclui 

barcos de pequeno porte, entretanto esta atividade é diretamente afetada por mudanças 

ambientais e sociais (Clauzet et al., 2007). 

 Apesar de utilizarem o mesmo recurso do Rio Araguaia, as três comunidades 

relataram preferência diversificada por ambientes para realização da atividade pesqueira 

e espécies capturadas, Assim como na maioria dos estuários e rios (Castello, 2007), a 

pesca no Rio Araguaia tanto na margem do estado de Goiás quanto no Mato Grosso é 

multi-específica, embora tenha tido caráter específico quando era mais fácil e 

interessante a comercialização do pirarucu pela possibilidade de salgar as mantas do 

peixe que facilitava e diminuía os custos da pesca, já que não existiam facilidades para 

conservação de pescado em gelo. A pesca multi-específica proporciona um menor risco 

de sobreexploração do recurso, embora torne mais complexa a implantação de medidas 

de co-manejo. 

 Existe uma preferência entre os pescadores do Rio Araguaia por pescar durante a 

época de estiagem entre os meses de abril a outubro, já que com a diminuição do nível 

do rio há um adensamento dos cardumes, facilitando a captura e tornando a pesca mais 
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produtiva. Contudo, este também o período do ano em que o turismo é mais intenso na 

região, de forma que pescarias para turistas ou com turistas e pescadores amadores 

também se tornam mais frequentes. Em Barra do Garças, entretanto, os pescadores não 

demonstraram preferência por uma época principalmente porque a pesca é a principal 

fonte de renda e é praticada durante todo o ano, com exceção do período de defeso. 

 Entre os pescadores de Aruanã e Luiz Alves o mandubé (Ageneiosus inermis 

Linnaeus, 1766) foi o peixe mais citado como capturado durante as pescarias. Esta 

espécie é carnívora e de grande porte, podendo chegar à 50 cm e 2 kg (Santos et al., 

2006) e sua captura é comum, principalmente, devido à utilização de iscas vivas 

(lambari) pelos pescadores da região.  

 Em Barra do Garças o peixe mais citado pelos pescadores como o mais 

capturado foi o matrinchã (Brycon sp) que é um peixe onívoro cuja dieta baseia-se 

basicamente em sementes, frutos e insetos e que se distribui por todo o Brasil através de 

migrações reprodutivas no início do período chuvoso e migrações tróficas para se 

alimentar em florestas alagadas (Melo et al., 2005; Santos et al., 2006). 

 Existem tabus alimentares que em Aruanã e Luiz Alves impedem o consumo de 

candiru e aruanã, o primeiro principalmente por ser considerado babento e o segundo 

por causar impotência sexual, e em Barra do Garças (MT) determina que candiru, 

cachorra e peixes de couro em geral não sejam utilizados na alimentação. Por outro 

lado, existe a pesca de tartaruga para consumo e comercialização nas três comunidades. 

Especificamente em Barra do Garças a maioria dos pescadores que declararam pescar 

tartarugas informaram que esta pesca decorre de captura acidental. Isto é comumente 

encontrado na captura de tartarugas em especial as marinhas através do uso de redes e 

tarrafas e esta captura acidental é uma das maiores ameaças para a sobrevivência das 

populações de tartarugas (Pupo, et al., 2006). 

 Algumas sugestões de normas e regras pesqueiras têm sido desenvolvidas e 

seguidas pelos usuários de recursos aquáticos (Pereira & Fabré, 2003; Berkes 1995) e se 

referem entre outros à locais de pesca, com intuito de igualar a capacidade de pesca de 

cada usuário, bem como de evitar conflitos entre os mesmos. Em Aruanã e Barra do 

Garças os pescadores apontaram a existência da regra de respeito ao local de pesca ou 

ceva do pescador que chegar primeiro, no entanto eles não reconhecem esta conduta 

como uma regra de pesca. Em Barra do Garças há ainda a regra da divisão de pontos de 

pesca que determina quem irá pescar em determinado lugar. Essas regras reforçam o 
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conhecimento e territorialidade das comunidades pesqueiras e são uma tentativa local de 

evitar a exaustão do recurso, contrapondo-se, portanto, à expectativa defendida na  

Tragédia dos Comuns de Hardin (Pereira e Fabré, 2003). 

 As regras locais também evidenciam a disponibilidade dos pescadores em 

participar de ações que melhorem a pesca nas regiões em que exercem sua atividade 

visto que em Aruanã, por exemplo, os pescadores que têm vontade de pescar novamente 

demonstraram-se mais dispostos a discussões sobre pesca na região, com intuito de 

implantação e execução de políticas de co-manejo.  

 Em Luiz Alves, onde os pescadores se ocupam com o trabalho com turistas e 

pescadores amadores, uma das sugestões foi que houvesse a proibição do transporte da 

cota de 5 kg e um exemplar de pescado por turista e pescador amador, que hoje é 

permitida no estado de Goiás, incentivando entre esses grupos somente a prática do 

pesque-e-solte. 

 Outra sugestão dada pelos pescadores do Estado de Goiás é a criação de alevinos 

em tanques para reforçar o estoque natural após a soltura, o que essas comunidades 

denominam de empeixamento. No entanto esta sugestão pode ser bastante influenciada 

pela propaganda local feita por associações de pescadores amadores e outras instituições 

que acreditam que a pesca artesanal tem efeito deletério sobre os estoques, já que não 

existe na região registros de pescadores artesanais que desempenhem esta função para 

ter servido como arcabouço á esta idéia. Na realidade, a criação de peixes por 

pescadores artesanais é uma atividade oposta à pesca por eles praticada e por esta razão 

a substituição da atividade extrativa pelo cultivo (como a agricultura) é considerada 

improvável por muitos pesquisadores (e.g Berkes, et al., 2001; Carvalho, 2002). 

 Em Aruanã, a disponibilidade ao co-manejo pesqueiro depende de há quanto 

tempo o pescador exerce a atividade pesqueira provavelmente porque pescadores mais 

antigos além de serem mais apegados à atividade são mais velhos o que dificultaria seu 

ingresso e adequação em outra atividade. Soma-se á isto o fato de que muitos são pouco 

ou nada alfabetizados, aumentando suas restrições de ingresso no mercado de trabalho 

em atividades que não sejam relacionadas à pesca.  

 Nessa comunidade, os pescadores que ainda exercem a atividade pesqueira, e 

aqueles que têm vontade de pescar novamente são aqueles que possuem uma maior 

disponibilidade ao co-manejo pesqueiro, aparentemente aqueles pescadores que ainda 
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praticam a pesca profissionalmente têm maior interesse e disponibilidade em participar 

de discussões sobre co-manejo de sua atividade, visto que ela é a fonte de renda 

principal. 

 Em Luiz Alves a disponibilidade ao co-manejo pesqueiro é maior entre os 

pescadores que possuem barco de pesca, provavelmente porque estes pescadores 

desejam garantir o investimento pessoal e em especial o investimento econômico feito 

com a aquisição da embarcação. 

 Em Barra do Garças o fato de haver o pagamento regular do seguro defeso 

aumentou a disponibilidade dos pescadores ao co-manejo, porque indica a existência de 

garantia no direito profissional e uma segurança financeira na época em que a atividade 

não puder ser praticada.  

 De maneira geral, a decisão em participar de regras oficiais de co-manejo é 

determinada por três variáveis (i. a renda atual da família dos pescadores; ii. O número 

de trabalhadores não pescadores na casa, que também determinou a disponibilidade ao 

co-manejo dos pescadores de Aruanã, isoladamente; e iii. há quanto tempo o 

entrevistado exerce a profissão de pescador). Assim, o número de pessoas por casa de 

pescador que possui uma fonte de renda independente da pesca também afeta a 

disponibilidade ao co-manejo provavelmente porque se houver menos trabalhadores da 

pesca na casa, haverá menos dependência da atividade, influenciando sua 

disponibilidade final ao co-manejo.   

 A renda total familiar influencia à disponibilidade ao co-manejo pesqueiro nas 

três comunidades, pois quanto maior o valor dessa renda, maior a disponibilidade de 

que o entrevistado se envolva em discussões sobre o co-manejo pesqueiro, isto pode 

ocorrer primeiro porque em 31% dos casos  a pesca é a atividade de renda principal ou 

ainda porque esta é uma atividade de renda variável e sua regularização e ordenamento 

representaria possibilidade de maior ganho do que na situação atual de incerteza, risco e 

restrição ao uso e comercialização do recurso pesqueiro. Por fim, o tempo há que o 

pescador exerce a profissão foi uma variável significativa para explicar a 

disponibilidade ao co-manejo, visto que pescadores mais antigos possuem maior 

interesse em permanecer na profissão, principalmente por tirarem dessa profissão o 

sustento familiar e por considerarem que não conseguiriam desempenhar outra atividade 

de fonte de renda que não fosse diretamente ligada ao Rio Araguaia. Isto de novo 

decorre do tempo de profissão, idade e analfabetismo anteriormente mencionados, mas 
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é também acentuado pelo isolamento geográfico destas comunidades, o que determina 

alternativas econômicas restritas às atividades como turismo no rio e trabalhador 

agrícola. 

 No Rio Araguaia o maior fluxo turístico acontece intensamente junho época de 

estiagem em que as praias ao longo de todo o rio ficam expostas e esparsamente até 

setembro. Nesse período os pescadores de Aruanã e Luiz Alves dedicam-se à atividade 

de guia de pesca e barqueiro que é mais rentável do que a pesca. Porém, como essa 

atividade ocorre somente em quatro meses, no restante do ano os pescadores retomam 

sua atividade normal de pesca para geração de renda.  

 Em Barra do Garças os pescadores trabalham exclusivamente com a pesca, esta 

é a principal fonte de renda dos pescadores desta comunidade, somente na época do 

defeso quando a atividade fica suspensa, alguns pescadores adotam atividades 

alternativas, principalmente o trabalho em roças. Já em Luiz Alves o trabalho dos 

pescadores é realizado quase que exclusivamente com pescadores amadores, a renda 

familiar é proveniente da atividade de guia de pesca, isso durante todo o ano, com 

exceção do período de defeso.  Em Aruanã a principal fonte de renda dos pescadores da 

região também advém do turismo pesqueiro, principalmente do trabalho de guia de 

pesca realizado com pescadores amadores, entretanto, nessa região a pesca profissional 

ainda ocorre de maneira reprimida e excluída.   

 A proibição como medida de manejo é uma forma equivocada de controle do 

estoque, visto que não impede a continuidade da atividade quando ela é uma importante 

atividade profissional e representa uma fonte de renda indispensável, como é o caso da 

pesca artesanal. Além disso, a proibição da pesca impossibilita que as informações 

oriundas da própria pesca sejam utilizadas como subsídio para definição de estratégias 

de manejo.  

 A proibição da pesca é, portanto o primeiro passo de exclusão do pescador do 

processo de manejo do estoque de que ele depende, pois descarta o uso dos dados de 

captura que podem ser fornecidos através de uma parceira com os pescadores. Em um 

cenário de proibição como o de Goiás, ainda que os pescadores estejam dispostos à 

discutir co-manejo, não há possibilidade de participação democrática no manejo dos 

recursos pesqueiros que são de uso comum interestadual. Além disso, a proibição é 

contrária á conservação e não garante a sustentabilidade do recurso pesqueiro, visto que 

o uso sustentável só pode ocorrer se houver uso e aplicação de regras participativas e 
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coerentes, para que possam ser seguidas e surtir efeitos ecológicos e biológicos 

esperados.   

 

5 - CONCLUSÃO 

 Existe alta porcentagem de interesse entre os pescadores das três comunidades 

em participar de reuniões com tomadores de decisão, pesquisadores e demais grupos de 

interesse para que sejam implementadas práticas de co-manejo pesqueiro ao longo do 

Rio Araguaia. 

 Essas reuniões com inclusão dos usuários do recurso representariam uma 

possibilidade de resolução do jogo e de impedimento da tragédia dos comuns, visto que 

tende a gerar uma estabilidade, em que os interesses são compartilhados e todos são 

responsáveis pela gestão de um recurso, não existindo privilégios para nenhuma das 

partes. 

 A disponibilidade ao co-manejo é maior entre pescadores do estado do Mato 

Grosso, onde não há proibição da atividade do que entre pescadores do estado de Goiás, 

onde a pesca é proibida há 13 anos, refutando as premissas da primeira hipótese. Isso se 

deve principalmente ao fato de que os pescadores do Mato Grosso têm um grande receio 

de que a pesca profissional no estado se torne tão descontrolada e arbitrariamente 

praticada como ocorre em Goiás. Logo, estão dispostos a discutir a atividade e as 

medidas necessárias para garantir sua exploração racional e continuada. Por outro lado 

em Goiás muitos dos pescadores parecem ter sido convencidos pelos órgãos reguladores 

da pesca de que não existe possibilidade de um pratica sustentável da atividade 

pesqueira no estado e por esta razão não consideram que quaisquer discussões pudessem 

alterar a situação de proibição e exclusão em que se encontram.  
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Percepção e conhecimento ecológico à cerca do ambiente pesqueiro dos pescadores 
do Rio Araguaia 
Resumo – As comunidades tradicionais desenvolvem uma relação de dependência e conhecimento dos 
recursos naturais utilizados, esse conhecimento é denominado conhecimento ecológico tradicional. 
Estudos em etnoictiologia apontam para eficiência do uso desse conhecimento ecológico para 
implantação de práticas de manejo. Entretanto, ainda existe uma barreira no uso desse conhecimento e por 
este motivo, o objetivo deste trabalho foi registrar o conhecimento ecológico de três comunidades de 
pescadores do Rio Araguaia, comparando tal conhecimento ao conhecimento científico e a influência da 
legislação pesqueira sobre o mesmo. A coleta de dados foi realizada através de questionários semi-
estruturados em três comunidades de pescadores artesanais do Rio Araguaia, duas no Estado de Goiás 
(Aruanã e Luiz Alves) e uma no Estado do Mato Grosso (Barra do Garças). Os resultados demonstraram 
que os pescadores das três comunidades possuem um grande conhecimento ecológico tradicional, 
principalmente sobre as espécies que eles exploram e, que este conhecimento, não é influenciado pelas 
legislações pesqueiras, já que não são estatisticamente diferentes (ANOVA, p = 0,2). Este conhecimento é 
utilizado pelos pescadores na execução de sua atividade de pesca, determinando o sucesso da pescaria e 
deve ser empregado para tomada de decisões sobre a melhor forma de manejar os recursos naturais. 

Palavras – chave: Conhecimento ecológico tradicional; pescadores artesanais; Rio Araguaia. 

 

Abstract – Traditional communities develop relationship of knowledge and dependency on natural 
resources used. This knowledge is called traditional ecological knowledge. Studies in ethnoichthyology 
suggest efficiency of use this knowledge for implementation of management practices. However, still 
exists a barrier in use this knowledge, this reason the objective this study been register ecological 
knowledge of three communities of fishermen of Araguaia River, comparing this knowledge with 
knowledge scientific and the influence of fisheries legislation. Data collection was conducted through 
semi-structured questionnaires in three communities of artisanal fishermen in the Araguaia River, two in 
the State of Goiás (Aruanã and Luiz Alves) and one in Mato Grosso (Barra do Garças). The results show 
that fishermen from the three communities have a large traditional ecological knowledge, especially about 
the species that explore and this knowledge not is influenced by the fishing laws, as they are not 
statistically different (ANOVA, p = 0,2). This knowledge is used by fishermen in the execution of their 
fishing activity, determining the success of the fishery and should be used for making decisions about 
how best to manage natural resources.  

Key words: Traditional ecological knowledge; artisanal fishermen; Araguaia River. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 Ao longo da existência humana, grupos populacionais, a partir do 

desenvolvimento de técnicas de cultivo, criação de animais e uso de recursos naturais, 

deixaram de ser nômades e passaram a constituir comunidades. Algumas dessas 

comunidades são denominadas tradicionais, pois, recebem pouca influência externa e 

vivem há muitas gerações em locais com grande diversidade biológica e em alguns 

casos utilizando os recursos disponíveis de maneira sustentável (Lima & Pozzobon, 

2005). 

 Essas comunidades tradicionais desenvolvem uma relação de conhecimento e de 

dependência dos recursos naturais utilizados e do ambiente que os circunda. Esse 

conhecimento, que é aprimorado ao longo do tempo e repassado por gerações, é 

denominado conhecimento ecológico tradicional (Johannes, 1989).  

 Comunidades de pescadores e ribeirinhos são exemplos de comunidades 

tradicionais que possuem um vasto conhecimento sobre ecologia e comportamento das 

espécies de peixes exploradas (Clauzet et al., 2005), principalmente por observação, 

prática pesqueira e a transmissão de conhecimentos através de gerações de pescadores 

(Begossi et al., 2000; Berkes et al., 2000). Esse conhecimento influencia a atividade de 

pesca, determinando épocas, técnicas de captura e manejo e podem interferir 

diretamente em processos ecológicos (Moura & Marques, 2007; Moura et al., 2008). 

 Alguns estudos em etnoictiologia têm apontado para a necessidade e para a 

eficiência da participação de pescadores na tomada de decisões sobre manejo pesqueiro 

e também na importância de se utilizar o conhecimento que os pescadores possuem. 

(Calamia, 1999; Schafer & Reis, 2008; Castello et al., 2009).  

 Um bom exemplo da eficiência e da exata capacidade de usuários de recursos 

em participar e tomar decisões sobre manejo pesqueiro a partir do uso etnoictiológico 

apresentado por pescadores foi o método de contagem do pirarucu (Arapaima gigas, 

Schinz, 1822) desenvolvido em parceria com os pescadores da RDS de Mamirauá 

(AM). O fator determinante para o sucesso do método de contagem e do manejo desta 

espécie na região Amazônica foi o conhecimento que os pescadores possuem sobre o 

pirarucu mudando o método de contagem de marcação-recaptura para um método de 

visualização do peixe em seu ambiente (Castello, 2004). 
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 Entretanto, mesmo com a aquisição de bons resultados no uso do conhecimento 

ecológico tradicional de comunidades de pescadores e ribeirinhos, ainda existe uma 

barreira em se utilizar este conhecimento para implantação de práticas de co-manejo de 

recursos naturais. A razão para o pouco uso do conhecimento tradicional é  a premissa 

de que uma comunidade em que exista um elevado índice de analfabetismo não possa 

produzir um conhecimento correto e valioso (Diegues, 1996). 

 Neste capítulo, o objetivo foi registrar o conhecimento ecológico de três 

comunidades de pescadores do Rio Araguaia, comparando este conhecimento com o 

conhecimento científico e a influência que a legislação pesqueira exerce sobre este 

conhecimento, testando-se a hipótese de que a proibição da pesca influencia o 

conhecimento ecológico tradicional à cerca do ambiente pesqueiro e que por esta razão , 

pescadores do Estado do Mato Grosso possuiriam maior conhecimento ecológico do 

que os pescadores do Estado de Goiás  e de que o conhecimento ecológico tradicional é 

determinado por características pessoais e profissionais.  

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Descrição das Áreas de Estudo 

 O estudo foi realizado com duas comunidades de pescadores artesanais, que se 

encontram estabelecidas nas cidades de Aruanã (Goiás) e uma comunidade pesqueira do 

município de Barra do Garças (Mato Grosso), em margens opostas do Rio Araguaia 

(Figura 1). 

 O Rio Araguaia percorre uma extensão de 2.115 km com ocorrência de uma 

grande variedade e habitats, por isso considerado um dos mais piscosos do mundo tanto 

em quantidade quanto em riqueza de espécies (ANA - Agência Nacional de Águas). 

 As comunidades amostradas nos estados de Goiás e Mato Grosso encontram-se 

em realidades pesqueiras profissionais diferentes, pois enquanto em Goiás não se pode 

pescar profissionalmente, no Mato Grosso a pesca é legalizada e cada pescador pode 

capturar uma cota de 150 kg por guia de pesca cuja emissão é ilimitada e feita pela 

colônia de pescadores aos  pescadores cadastrados. 
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Figura 1 – Localização das cidades de Aruanã e Luiz Alves, no Estado de Goiás e Barra 
do Garças, no Estado de Mato Grosso. Fonte: Adaptado de Aquino et al., (2005).  

 

2.2 Metodologia de Coleta  

 A coleta de dados foi realizada por questionários que continham 11 questões 

sobre conhecimento ecológico à cerca do ambiente pesqueiro e que foram aplicados  aos 

pescadores de Aruanã, Luiz Alves (GO) e Barra do Garças (MT). O critério para 

inclusão do pescador nas entrevistas realizadas nas três comunidades pesqueiras foi a 

idade mínima de 18 anos. 

 Todas as amostragens foram realizadas através do Método da Bola de Neve, em 

que cada pescador encontrado direcionava locais onde era possível encontrar novos 

pescadores (Vera et al., 1997) e foram realizadas de 1 à 5 de julho e de 18 à 21 de 

dezembro de 2008 em Aruanã (Anexo 1), entre os dias 19 à 22 de outubro de 2009 em 
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Luiz Alves (Anexo 2) e em , Barra do Garças os dados foram coletados entre os dias 11 

e 14 de março de 2009 (Anexo 5).  

 

2.3 Análise dos dados 

 Para testar a hipótese de que a proibição da pesca influencia o conhecimento 

ecológico tradicional à cerca do ambiente pesqueiro foi feito uma ANOVA simples 

cujas variáveis foram o número de acertos de cada pescador nas três comunidades 

amostradas. 

 A hipótese de que o conhecimento ecológico tradicional é determinado por 

características pessoais e profissionais foi testada através de uma regressão linear, cuja 

variável dependente foi o número de acertos de cada pescador nas três comunidades 

amostradas e as variáveis independentes testadas foram idade de cada pescador, seu 

nível de instrução (medido em anos de estudo), o tempo profissional em anos, bem 

como a quantidade de horas por dia dedicadas à atividade pesqueira. Para as 

comunidades de Aruanã e Luiz Alves o fato de o pescador ainda exercer a atividade 

após a Lei 13.025 foi acrescentado como variável independente. 

 Os dados sobre itens alimentares consumido por peixes do Rio Araguaia, 

declarados pelos pescadores de Aruanã, Luiz Alves (GO) e Barra do Garças (MT)  

foram transformados em dados de presença e ausência para serem ordenados através de 

uma análise de correspondência destendenciada (DCA – Detrended Correspondence 

Analysis) com objetivo de verificar se existem relações de similaridade entre as 

respostas dadas pelos pescadores. 

 

3 – RESULTADOS 

 Foram entrevistados um total de 50 pescadores em Aruanã, 40 em Luiz Alves e 

39 pescadores em Barra do Garças com idade média de 41 anos em Aruanã e Luiz 

Alves e 49 anos em Barra do Garças. Os pescadores de Barra do Garças possuem um 

tempo profissional médio maior (média = 24; d.p. = ± 15,4) do que os pescadores de 

Aruanã (média = 19; d.p. = ± 11) e Luiz Alves (média = 20; d.p = ± 11,5),  de forma que 

46% dos pescadores de Aruanã e 45%  de Luiz Alves possuem menos de quinze anos de 

profissão, o que mostra que apesar da proibição da pesca ainda há pescadores 

ingressando na atividade. 
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 Para os pescadores de Aruanã os ambientes mais importantes para os peixes são 

os lagos (n=9; 21,4%), todo o rio (n=7; 16,7%) e as florestas alagadas (n=5; 11,9%). Os 

lagos também são considerados o ambiente mais importante para os pescadores de Barra 

do Garças (n=7; 24,1%) e Luiz Alves (n=11; 27,5%). Nestas duas comunidades seis 

pescadores também citaram todo o rio (20,7%; 15%; respectivamente). Em Luiz Alves 

as lagoas temporárias também foram lembradas por cinco pescadores (12,5%). A 

importância desses ambientes está ligada, principalmente, à proteção que proporciona 

aos peixes (Aruanã-36,1%; Luiz Alves-8,7%; Barra do Garças-44,4%) por serem locais 

de difícil acesso e por serem propícios à reprodução (Aruanã, 27,8%; Luiz Alves, 

46,9%; Barra do Garças, 22,2%). 

 Quase todos os pescadores em Aruanã (n=49; 98%), Luiz Alves (n=40; 100%) e 

Barra do Garças (n=37; 94,9%) afirmaram que o ciclo hidrológico do Rio Araguaia, 

com a época de cheia é extremamente importante, pois promove um alagamento de 

áreas florestadas fazendo com que aumente a quantidade de alimentos para os peixes no 

rio, bem como permite o deslocamento de filhotes de peixes que se encontravam em 

lagos e lagoas permanentes onde foram desovados para o canal do rio. Tais motivos 

tornam o período de cheia um sinônimo de prosperidade para os pescadores do Rio 

Araguaia. 

 A floresta alagável localizada na planície de inundação do Rio Araguaia é 

chamada de alagado por 44,7% dos pescadores de Aruanã (n=21;) e 23,5% dos 

pescadores de Luiz Alves (n=8), embora nesta última comunidade sejam comuns 

também as denominações de varjão (n=4; 11,8%) e enchente (n=4; 11,8%). Em Barra 

do Garças a floresta inundável é mais comumente chamada de alagadiço (n=12; 46,1%).  

 Dentre os peixes que os pescadores consideram que fazem cardume destacam-se 

a matrinchã e o pintado e entre os que não fazem cardume, o mais citado foi o filhote 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Conhecimento ecológico dos pescadores do Rio Araguaia à cerca da 
formação de cardume ou não formação de cardume pelos peixes da região. Nota-se que 
as espécies em negrito, foram citadas pelos pescadores tanto como formadoras e quanto 
não formadoras de cardume. 
 

Peixes com 
cardume 

Aruanã 
(%) 

Barra do 
Garças (%) 

Luiz 
Alves (%) 

Peixes sem 
cardume 

Aruanã 
(%) 

Barra do 
Garças 

(%) 

Luiz 
Alves 
(%) 

Matrinchã 22,6 30,3 26,5 Filhote 20,9 13,3 23,6 
Pintado 21,9 26,3 11,8 Nenhum 10,4 10 4,2 
Caranha 11,7 9,2 6,6 Pirarucu 10,4 3,3 8,3 

Piau 10,9 9,2 22,8 Pirarara 8,9 13,3 26,4 
Papa-terra 9,5 1,3 13,2 Mandubé 7,4 - 2,8 

Todos 7,3 9,2 0,7 Não sabe 5,9 30 9,7 
Pacu 3,6 2,6 1,5 Barbado 4,5 3,3 - 

Jaraqui 2,9 - 2,9 Jaú 4,5 3,3 1,4 
Barbado 1,4 1,3 - Dourada 2,9 - 1,4 
Mandi 1,4 2,6 - Traíra 2,9 - 2,8 

Bico de pato 0,7 - - Aruanã 1,5 - 1,4 
Curvina 0,7 - - Barbada 1,5 - 2,8 

Branquinha 0,7 - - Bargada 1,5 - 1,4 
Cachorra 0,7 1,3 - Bico de pato 1,5 - - 
Curimatã 0,7 - 0,7 Candiru 1,5 3,3 - 
Mandubé 0,7 - 2,2 Carapirosca 1,5 - - 
Piranha 0,7 - 0,7 Dourado 1,5 - - 
Sardinha 0,7 - - Mandi 1,5 - - 
Tubarana 0,7 - - Piranha 1,5 - - 
Bargada - 1,3 - Piratinga 1,5 - 2,8 
Cachara - 1,3 2,2 Sardinha 1,5 - - 
Curimba - 1,3 5,1 Tubarana 1,5 - - 
Voadeira - 1,3  Tucunaré 1,5 3,3 5,5 
Dourada - - 0,7 Botoado - 3,3 - 

Pacu-caranha - - 0,7 Cachorra - 3,3 - 
Piaba - - 0,7 Cascudo - 3,3 - 

Tucunaré - - 0,7 Pacu - 3,3 - 
Não respondeu - 1,3 - Pintado - 3,3 - 

    Curvina - - 2,8 
    Jaraqui - - 1,4 
    Peixes 

grandes 
1,5 - - 

  

 Para os pescadores de Aruanã os locais preferidos pelos peixes para realizar a 

desova são a cabeceira do rio (n=14; 26,9%) e os lagos (n=12; 23%) e os locais menos 

utilizados para desova seriam ambientes rasos e com água corrente (n=2; 3,8%). Em 

Luiz Alves os habitats de desova que os pescadores julgam serem os preferidos são os 

lagos (n=17; 37,8%) e ambientes próximos a troncos, capins e galhos (n=7; 15,5%). A 

Cabeceira do rio (n=17; 56,6%) e os lagos (n=5; 17,6%) também foram mencionados 

pelos pescadores de Barra do Garças como os ambientes onde os peixes mais desovam. 

Após a desova, segundo todos os pescadores das três comunidades, os filhotes 

permanecem no local em que nascem até atingirem determinado tamanho (conforme a 
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espécie) e descem para o rio quando o nível de água começa abaixar, no final da estação 

chuvosa e início da estação de estiagem. 

 Nas três comunidades amostradas os pescadores declararam que a maioria dos 

peixes é carnívora, alimentando-se principalmente de outros peixes. Outros disseram 

serem mais comuns peixes que se alimentam de frutas e peixes que não possuem hábito 

alimentar específico, comendo o que for encontrado, entretanto, alguns já citaram a 

espécie e o hábito alimentar desta espécie (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Hábito alimentar preferencial de algumas espécies de peixes segundo 
pescadores do Rio Araguaia.  
 

Peixe citado Item alimentar Aruanã (%) Barra do Garças (%) Luiz Alves (%) 
frutas e peixes 2,3 9,5 9,1 

frutas - - 12,5 
folhas - 1,6 - 

minhocas - 1,6 - Matrinchã 

lodo, insetos e 
peixes 

- - 4,5 

     
frutas 2,3 1,6 1,1 

Pacu peixes 
 

- - 1,1 

peixes 2,3 14,3 12,5 
minhocoçu 1,1 - - Pintado peixes e quirela 

 
1,1 - - 

Piranha peixes 
 

1,1 - 1,1 

fruta 1,1 3,2 2,3 
Caranha peixes 

 
- - 2,3 

Corvina peixes 1,1 - - 
Jaraqui barro 1,1 - 3,4 

Mandubé peixes 1,1 - - 
Papa-terra barro e folhas 1,1 - 7,9 

Filhote peixes - 1,6 2,3 
Jaú peixes - 1,6 - 

Mandi minhoca 
 

- 1,6 - 

frutas - 1,6 17 
Piau capim, lodo 

 
- - 4,5 

peixes - 3,2 1,1 
Pirarara frutas e peixes 

 
- - 2,3 

Voadeira frutas - 1,6 - 
Curimba lodo - - 3,4 
Dourada peixes - - 1,1 

Piaba peixe e lodo - - 1,1 
Traíra peixe - - 1,1 

Tucunaré peixe - - 1,1 
     
- peixes 36 12,7 3,4 
- frutas 12,8 11,1  
- tudo 8,1 19  
- folhas e flores 5,8 1,6  
- barro 5,8 -  

  

 A análise de correspondência destendenciada (DCA) mostrou que não existe 

diferença entre os itens alimentares consumidos por peixes declarados pelos pescadores 

das três comunidades (Anexo 11). Isto foi comprovado pelo teste t para amostras 

independentes feito entre os escores dos três eixos da DCA (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Teste t para amostras independentes entre os escores da DCA feita 
comparando os itens alimentares consumidos por peixes declarados pelos pescadores do 
Rio Araguaia. 

 
Eixo da DCA t p 

1º 1,3 0,004 

2º 3,5 0,92 

3º 0,5 0,01 

 

 

Foi observado que os pescadores das três comunidades estudadas possuem, bem 

como da ecologia dos peixes capturados na região. A média de acertos das 11 questões 

relativas ao conhecimento ecológico do ambiente pesqueiro foi de 8,8 (d.p. = ± 2,4) em 

Aruanã, 8,4 (d.p.= ± 1,7) em Luiz Alves e de 8  (d.p.= ± 2,2) em Barra do Garças 

(Figura 2). Além disso, o teste t para amostras independentes confirmou que não 

existem diferenças no número de acertos dos pescadores das três comunidades 

amostradas (t = 0,99; p = 0,06). 

ANOVA (F = 1,63; p = 0,2)
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Figura 2 – Análise de Variância realizada entre o conhecimento ecológico tradicional e 
as três comunidades pesqueiras amostradas.  
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 Nenhuma variável testada na regressão linear foi significativa para explicar o 

conhecimento ecológico tradicional dos pescadores nas três comunidades amostradas 

(idade: p = 0,16 e R2 = 0,2; nível de instrução: p = 0,59 e R2 = 0,2; tempo profissional 

em anos: p = 0,68 e R2 = 0,2; quantidade de horas/dia de atividade pesqueira: p = 0,33; 

R2 = 0,2; se ainda pesca após a promulgação da Lei 13.025: p = 0,63; R2 = 0,2).  

 

4 – DISCUSSÃO 

 As comunidades tradicionais em geral possuem grande conhecimento biológico 

e ecológico sobre os recursos que utilizam, entretanto, algumas vezes este conhecimento 

é restrito espacialmente ao local que a comunidade ocupa. Assim, quando os pescadores 

são questionados sobre informações relativas às espécies com comportamento amplo, 

como, por exemplo, sobre peixes que realizam grandes migrações, os pescadores 

tendem a conhecer e a declarar aspectos ecológicos e biológicos que ocorram em sua 

área de atuação e vivência (Silvano & Jørgensen, 2008; Gerhardinger, et al., 2009). 

Contudo, o conhecimento local pode ser utilizado para reunir novos dados sobre 

biologia e ecologia das espécies exploradas, avaliar o impacto causado por ações 

antrópicas e buscar novas medidas para conservação dos recursos de uso comum, como 

também para explicitar regras que estas comunidades possuam para acelerar o processo 

de conservação (Silvano et al., 2006).  

 O fato de que os pescadores das três comunidades reconhecem a importância do 

período de cheia, relacionando-o com um aumento na quantidade de peixes disponíveis 

para pesca indica a percepção da influencia já demonstrada de um processo ecológico 

sobre a biologia dos peixes. A reprodução da maioria das espécies de peixes é 

dependente do ciclo hidrológico dos rios e atinge seu pico de desova durante o período 

de cheia (Calheiros & Ferreira, 1996). Após a desova, ovas, larvas e pequenos peixes, 

permanecem crescendo em ambientes lênticos ou semi-lênticos ou onde encontrem 

características essenciais para seu desenvolvimento, que incluem alimentação e 

proteção.  Usualmente este período pós-crescimento e início de maturação coincidem 

com a próxima fase de enchente quando os peixes descem o rio e vão para ambientes 

lóticos, isso ocorre dependendo do comportamento das espécies, com ou sem cuidado 

parental, com hábitos migratórios ou sedentários (Calheiros & Ferreira, 1996; Barthem 

& Fabré, 2004).  
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 De maneira geral espera-se que comunidades pesqueiras tradicionais inseridas 

em regiões tropicais acompanhem o ciclo hidrológico de cheias e reconheçam a 

importância desse evento para a manutenção da biodiversidade aquática, por causa do 

aporte de nutrientes da floresta alagada e pela formação de corredores para 

deslocamento de espécies para alimentação e reprodução (Silvano et al., 2008). 

Contudo, embora não existam informações específicas sobre este processo no Rio 

Araguaia e as inferências á este respeito sejam feitas com informações de outras bacias 

hidrográficas, há de se destacar que os pescadores do Rio Araguaia do estado de Goiás 

não necessariamente se encaixariam na definição de comunidades tradicionais, visto que 

têm sido proibidos de exercer a sua atividade profissional há 13 anos. No entanto, a 

atividade ainda que proibida continua sendo praticada (como demonstrado no capítulo 

II) e desenvolvendo características de conhecimento ecológico que não tem sido 

registradas ou aproveitadas para o uso e conservação do recurso pesqueiro. Na realidade 

a proibição atual é contrária aos objetivos da conservação, pois impede que a captura 

real seja conhecida, que o recurso seja de fato manejado e que os usuários sejam 

orientados e contribuam com informações empíricas os casos em que o dado cientifico 

ainda não exista. Além disso, o pressuposto de que a pesca não existe, porque é 

proibida, descarta até mesmo a possibilidade de que haja conhecimento ecológico 

associado á atividade e que pudesse vir a ser utilizado como premissas para novos 

estudos ou informações iniciais para medidas de manejo. 

 Os pescadores das três comunidades amostradas possuem conhecimento amplo e 

coincidente sobre a etologia dos peixes que frequentemente mais capturam, pois 

relacionam o ambiente preferido pelos peixes com a proteção, reprodução e 

forrageamento dos mesmos. Estes lugares são escolhidos também pelos pescadores para 

realização da atividade pesqueira, o que comprova que o conhecimento tradicional é 

utilizado por pescadores para realizar a pesca, determinando o sucesso na pescaria 

(Costa-Neto & Marques, 2000). Esse conhecimento não é determinado por nenhuma 

característica pessoal ou profissional, o que sindica que tanto os pescadores mais velhos 

quanto os mais jovens possuem um conhecimento similar, provavelmente oriundo de 

conversas e trocas de experiências entre si.  

 Apesar de todo o conhecimento de prática pesqueira nas três comunidades 

amostradas os pescadores apresentaram dificuldades em determinar quais são os peixes 

que fazem cardume e quais não o fazem, já que declararam quatorze espécies como 
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formadoras de cardume e também como não formadoras de cardume. Isso, 

provavelmente, deve-se ao fato de associarem a formação de cardume com as migrações 

tróficas e reprodutivas. Entretanto, mesmo apresentando essa dificuldade, nota-se que os 

pescadores das três comunidades conhecem detalhes das espécies encontradas na região, 

principalmente daquelas que já foram o foco de interesse da pescaria, quando esta 

ocorria de maneira uni-específica. Por exemplo, os pescadores das três comunidades 

sabem descrever detalhadamente o comportamento reprodutivo e o cuidado parental do 

pirarucu, espécie que hoje tem sua captura proibida, mesmo que este não tenha sido o 

foco do capítulo. 

 O conhecimento sobre a etologia de peixes entre os pescadores de Goiás mostra 

que a proibição da atividade de pesca comercial no estado não exerceu influência sobre 

o conhecimento dos pescadores. Este fato é comprovado com os resultados da ANOVA 

e do teste t para amostras independentes, pois não existe diferença entre o conhecimento 

demonstrado pelos pescadores de Goiás que estão proibidos de exercerem sua profissão 

com aquele demonstrado pelos pescadores do Estado do Mato Grosso, cuja profissão é 

mantida e permitida por Lei.  

  Informações empíricas sobre a dieta dos peixes é comum entre comunidades de 

pescadores e ribeirinhos e utilizados para a atividade de pesca (Costa-Neto et al., 2002), 

entretanto, algumas vezes os pescadores confundem o hábito alimentar dos peixes em 

seus habitats com as iscas utilizadas para captura. Isso é evidenciado quando os 

pescadores declararam que o hábito alimentar da matrinchã e do mandi é composto por 

minhocas e que o pintado consome quirela, que são elementos utilizados para a captura 

destas espécies e que não compõem suas dietas em ambiente natural.  

 O hábito de detritivoria e consumo de sedimentos e perifítons é descrito como 

consumo de barro ou lodo e os pescadores são capazes de determinar quais são as 

espécies que possuem esse hábito alimentar, pois citaram a papa-terra, a jaraqui e a 

curimba. 

 È reconhecido na literatura que a dieta dos peixes pode ser influenciada por 

fatores como preferência e disponibilidade do item alimentar e que, portanto, os peixes 

têm flexibilidade alimentar e podem mudar sua dieta conforme alterações na abundância 

do recurso alimentar em uso (Abelha et al., 2001). Essa flexibilidade foi citada por 

muitos pescadores (n=22) que afirmaram que os peixes como a matrinchã não possuem 

um hábito alimentar específico e consome tudo o que encontrarem. 



 

 

76 

  Apesar disso, algumas vezes esse conhecimento está além do registrado em 

pesquisas científicas, como por exemplo, o hábito de espécies como tucunaré e piaba, 

cujos registros na literatura científica são escassos.  

 

5 – CONCLUSÃO 

 Os pescadores de Barra do Garças que podem exercer a atividade pesqueira 

comercial, que é permitida por lei, não têm conhecimento ecológico maior que os 

pescadores de Aruanã e Luiz Alves, que, inclusive obtiveram um maior número de 

acertos, embora não exista diferença significativa entre eles. 

 Assim, os pescadores das três comunidades amostradas possuem conhecimento 

sobre as espécies exploradas, portanto, a Lei 13.025 não representou um impedimento 

para que esse conhecimento seja repassado por gerações. 

 Além disso, os pescadores das três comunidades possuem um conhecimento 

sobre a etologia dos peixes coerente com o conhecimento científico, o que demonstra 

que o conhecimento dos pescadores do Rio Araguaia pode ser utilizado em estudos 

sobre os peixes da região, seja, relacionados à etologia, como também aos hábitos 

alimentares, principalmente porque esse conhecimento é utilizado pelos próprios 

pescadores para realização da atividade pesqueira. O conhecimento demonstrado pelas 

comunidades de pescadores do Rio Araguaia, pode ainda ser agregado ao conhecimento 

científico como meio de facilitar as pesquisas, já que estudos sobre comportamento são 

difíceis e dispendiosos temporalmente, principalmente, o conhecimento que os 

pescadores têm de espécies cujos dados sobre sua etologia e demais hábitos são 

escassos na literatura científica. 

 Por fim, nesse estudo não foi possível determinar quais os fatores influenciam o 

conhecimento ecológico entre os pescadores das comunidades amostradas, por isso foi 

refutada a hipótese de que características pessoais e profissionais como idade e tempo 

de pesca determinariam esse conhecimento.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Questionário aplicado aos pescadores profissionais de Aruanã em junho e 
dezembro de 2008. 
 

Data: _______________   Coletor:__________________________________________ 
Local da entrevista: ______________________________________________________. 
 
I – Identificação geral do entrevistado: 
1 – Nome: _____________________________________________________________. 
2 – Idade: ________ Sexo (    ) masculino      (    ) feminino 
3 – Estado civil: 
(   )casado    (   )solteiro    (   )amigado    (   )divorciado    (   )desquitado 
(   )outro __________________. 
4 – Grau de instrução: 
(   ) sem instrução     (   ) primário incompleto    (   ) primário completo 
(   ) secundário incompleto    (   ) secundário completo 
(   ) outro __________________. 
 
II – Características sócio-econômicas: 
5 – Quantas pessoas vivem na sua casa? ______.6 – Quantas pessoas trabalham?____. 
       Em que? ___________________________________________________________ 
                      ___________________________________________________________. 
7 – Quantos filhos o Sr. têm? _____________________________________________. 
8 – Quantas crianças menores de 15 anos vivem na casa?________________________. 
9 – Qual a profissão do Sr. hoje?___________________________________________. 
10- Qual principal fonte de renda do Sr. hoje?_________________________________. 
11 – Qual a renda total da família? 
(   ) 1 à 3 salários mínimos    (   ) 3 à 5 salários mínimos     (   ) 5 à 7 salários mínimos 
(   ) 7 à 9 salários mínimos    (   ) outro _____________________________________. 
12 - Há alguma outra fonte de renda, como aluguel ou pensão? (  )não (  ) sim 
R$:__________. Fonte: __________________________________________________. 
 
III – Características profissionais atuais: 
13 – Há quanto tempo o Sr. é pescador? _____________________________________. 
14 – O Sr. ainda pesca hoje em dia? (  ) não Por quê? ___________________________. 
        (  )sim. Em qual época do ano? _________________________________________ 
                    Quantas vezes por semana? ______________________________________ 
                    Por quantas horas fica pescando quando sai? ________________________ 
                    Onde mais pesca (ambiente)? ____________________________________ 
                    Que tipo de tralha o Sr. usa? _____________________________________ 
Além de vara, há alguma outra tralha que o Sr. usa de vez em quando? (  )s __________ 
Qtas vezes por semana usa esta outra tralha? ______________ (  ) n. Pq o Sr. não usa 
outra tralha? ____________________________________________________________ 
                    Quais peixes mais pega? ________________________________________ 
                    O que faz com o pescado?_______________ Se vende: R$? ____________ 
                    Existe algum peixe que o Sr. não coma? (  )não (  )sim Quais? __________ 
___________________________________ Por que? ___________________________ 
15 – O Sr. possui doc. de pescador? (  )não. Já teve (qual/até qdo?)_________________ 
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    (  )sim. Qual? _____________ Qto paga por ele? __________ Onde paga? ________ 
16 – O Sr. é afiliado a alguma associação? (  )não (  )sim. Qual? __________________ 
         Desde quando? _________________________ Qto paga? ___________________ 
17 – O Sr. já recebeu algum seguro desemprego? (  )não (  )sim. Qual? _____________ 
         Qdo? _____________________ Qto?_____________ Ainda recebe?___________ 
18 – O Sr. conhece a lei sobre pesca no Araguaia?(   ) não.(   ) sim: se lembra de que 
ano é e, o  que ela diz? ____________________________________________________ 
19– O Sr. parou de pescar por causa desta lei? _________________________________ 
20 – Qto o Sr. ganhava com a pesca antes desta lei? _____________________________ 
21 – Em que o Sr. foi trabalhar depois da lei? ________________________________. 
22 – O Sr. ainda tem barco ou  tralha para pesca?(   ) não (   ) sim.  
Barco:Tamanho __________ Tipo(alumínio/madeira) ________Propulsão __________. 
           Tralha: Tipo __________ Tamanho (de malha/ nº. de anzóis) __________. 
23 – Qto vale seu equipamento de pesca? _____________________________________ 
 
IV – Alternativas econômicas (resiliência) 
24- Quando ocorreu a proibição da pesca, os pescadores receberam algum tipo de 
ajuda?(   ) não (   )sim: qual e de quem? ______________________________________ 
25 – O Sr. costuma prestar serviços para: 
(  )turistas (  ) pescadores amadores (   ) outro: ________________________________. 
26 – O que é mais comum o Sr. prestar serviços aos (  ) turistas ou (   ) pescadores 
amadores ou outro ______________________________________________________?  
27 – Para que serviços o Sr. é mais procurado? 
(   ) guia (   ) pescador embarcado (  ) pescador para entrega (   ) barqueiro ( com aluguel 
de barco)  (  ) outro ______________________________________________________.  
28 – Em quais épocas do ano o Sr. é procurado para prestar estes serviços? 
______________________________________________________________________. 
29- O Sr. costuma vender peixe para os turistas? (   ) sim   (   ) não  
30 – Qual o valor de cada espécie de peixe para o turista? 
______________________________________________________________________ 
31 – Prestar serviço rende qto para o Sr.? _____________________________________ 
 
V – Manejo e co-manejo 
32 – Até 1997, existiam regras, para quem podia pescar e onde se podia pescar?  
(   ) não (   ) sim  quais? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
33 – Em sua opinião deveria haver outra regra das agências para pesca ou a atual lei está 
boa (anotar qual)? ___________________________________________________. 
34 – O Sr. teria interesse em participar de reuniões com gente do Ibama, governo, nós 
da universidade e outras pessoas que  se interessem pela pesca no Araguaia para discutir 
as regras para organizar e melhorar a pesca aqui? 
(   ) sim   (   ) não Por quê? ________________________________________________.  
35 – O Sr. tem alguma sugestão para melhorar a pescaria e preservar os peixes? (  ) não 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
36 – O Sr. tem vontade e interesse de voltar a pescar profissionalmente? 
 (  )sim O que estimula o Sr. a querer voltar a pescar? ___________________________ 
 (  )não Qual a razão de não querer voltar a pescar? _____________________________ 
37 – Se o Sr. pudesse voltar a pescar normalmente, o Sr. forneceria as informações de 
cada pescaria sua para que nós pudéssemos estudar a pesca profissional daqui? 
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(   ) sim   (   ) não Por quê? ________________________________________________. 
 
VI – Perspectivas futuras 
38 – De que forma na sua opinião seria bom e certo ter a pesca profissional de novo? 
______________________________________________________________________. 
39– O Sr. espera que alguém da sua família seja pescador? (   ) sim   (   ) não  
Por quê? ______________________________________________________________. 
40 – Que decisão, em sua opinião, seria pior para a pesca e para os peixes neste 
momento?_____________________________________________________________. 
41 – Se a situação continuar como está, o que o Sr. acha que acontecerá  
com a pesca: ___________________________________________________________. 
com o Ro: _____________________________________________________________. 
com os pescadores: ______________________________________________________. 
 
VII – Conhecimento ecológico tradicional e antropogênico 
42 – Em sua opinião, a atual lei sobre a pesca no Araguaia foi (  )boa ou (   )ruim? Por 
quê? __________________________________________________________________. 
43 – Nos últimos dez anos, o Sr. acha que a quantidade de peixe no rio: 
(   )aumentou   (   )diminuiu  (   ) é a mesma Por que ? _______________________. 
44 – Qual parte dava mais peixe antigamente?______________ Qdo mudou? ________ 
45 – Qual parte dá mais peixe hoje? _________________________________________ 
46 – Que ambientes o Sr. acha mais importantes para os peixes? ___________________ 
______________ Por quê? ________________________________________________. 
47 – O Sr. acha a cheia importante? (  )sim. Para quê? ___________________________ 
                                                          (  )não. Por que? ____________________________ 
                                                          (  )não sabe responder 
48 – Como se chama a parte da floresta que fica com água até o tronco na cheia? ___________ 
49- Que peixes fazem cardume? ____________________________________________ 
50- Quais não fazem? ____________________________________________________ 
51- Sabe onde o peixe desova? (  )não (  )sim. Onde? ___________________________ 
52- Os filhotes ficam crescendo aqui ou depois da desova vão embora? _____________ 
53- Vão p/ onde na sua opinião?____________________________________________ 
54- Quais ficam? _________________________ Onde ficam? ____________________ 
55- O que acha que os peixes mais comem no rio?(citar nomes)____________________ 
______________________________________________________________________  
56- O Sr. usa alguma planta/árvore da floresta inundada ou não inundada? (  )não  
      (  )sim. Qual e pra quê? ________________________________________________ 
57 – Em sua opinião, qual é a atividade que mais atrapalha o desenvolvimento dos 
peixes e a preservação do rio? ______________________________________________ 
58- Pesca amadora e turismo, são ruins para os peixes? (  )não (  )sim. Por que? 
______________________________________________________________________  
59 – Que peixes as pessoas mais gostam de pegar hoje? _________________________. 
        Por quê? _________________________________________________________. 
60 – Qual o peixe que mais se pega? ________________________________________. 
61 – Existe pesca de tartaruga? (   ) não (   ) sim. Quem pega? ____________________. 
        Para quê? ________________________. Quanto vale? _____________________. 
 
VIII – Histórico profissional: 
62 – Com quantos anos o Sr.começou a pescar? _______________________________. 
63 – Quem te ensinou a pescar? ____________________________________________. 
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64 – Há quantos anos o Sr. é pescador? ______________________________________. 
65 – Quantos pescadores teve na sua família?  
___________________________ por quantos anos? ___________________________. 
___________________________ por quantos anos? ___________________________. 
___________________________ por quantos anos? ___________________________. 
___________________________ por quantos anos? ___________________________. 
66 – Naquela época que tralha ou petrecho de pesca era durante a seca? 
(   ) vara de bambu     (   ) molinete    (   ) rede    (   ) outro _______________________. 
67 – Quais peixes eram mais capturados na época seca? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
68 - E qual era mais usada durante a cheia? 
(   ) vara de bambu     (   ) molinete    (   ) rede    (   ) outro _______________________. 
69- Quais peixes eram mais capturados na época da cheia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
70 – Até 1997 qual localidade do rio o Sr. costumava pescar, durante as pescarias mais 
longas? 
(   ) meio do rio    (   ) floresta inundada    (   ) lagoa temporária    (   ) lagoa permanente 
(   ) margem com árvore    (   ) margem sem árvore    (   ) com plantas flutuantes 
(   ) varjão    (   ) outro ___________________________________________________. 
71 – Qual época do ano era melhor para pesca? ________________________________. 
72 – Quantas horas por dia o Sr. passava pescando?_____________________________. 
73 – Quantos quilos, em média, eram pescados? _______________________________. 
74 – O que o Sr. fazia com o peixe que pegava? 
        (   ) comia    (   )vendia. Onde? _________________________________________. 
        (   ) trocava por outros produtos. O que? _________________________________. 
        (   ) doava. Para quem? _______________________________________________. 
        (   ) outro __________________________________________________________. 
75- O Sr. tinha algum companheiro de pesca? 
      (    ) não   (    )sim Quem? ______________________________________________. 
                              Quantos? _______________________________________________.  
76- Qual o tipo de embarcação que mais usava até 1997?_________________________ 
77 – Que barco o Sr. tinha (tipo, tamanho, propulsão e combustível)? _______________ 
______________________________________________________________________. 
78 – O Sr. usava seu barco para outras coisas além de pescar?                
        (   ) sim     quais? ___________________________________________________. 
        (   ) não 
79 – O Sr. tinha outra fonte de renda naquela época? (   ) não  
        (   ) sim Qual? _____________________ Quanto?__________________________. 
80– Existia alguma disputa ou briga pela pesca antigamente? (   ) não (   ) sim 
        (   ) por local de pesca                           (   ) com turistas     
        (   ) por época de pescaria                     (   ) com pescadores amadores 
        (   ) outro Especificar ________________________________________________. 
81 – Se havia disputa, pedir detalhes e explicar o que acontecida e como se resolvia:  
_____________________________________________________________________  
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ANEXO 2 – Questionário aplicado aos pescadores profissionais de Luiz Alves em 
outubro de 2009.  
 

Data: _______________   Coletor:__________________________________________ 
Local da entrevista: ______________________________________________________ 
 
I – Identificação geral do entrevistado: 
1 – Nome: _____________________________________________________________ 
2 – Idade: ________ Sexo (    ) masculino      (    ) feminino 
3 – Estado civil: 
(   )casado  (   )solteiro  (   )amigado   (   )divorciado  (   )desquitado (   )outro_________ 
4 – Grau de instrução: 
(   ) sem instrução  (   ) primário incompleto   (   ) primário completo 
(   ) secundário incompleto  (   ) secundário completo (   ) outro ___________________ 
 
II – Características sócio-econômicas: 
5 – Quantas pessoas vivem na sua casa? ______.6 – Quantas pessoas trabalham?______ 
       Em que? ___________________________________________________________ 
7 – Quantos filhos o Sr. têm? _______ 8 – Qtos são menores de 15 anos? ___________ 
9 – Os filhos pescam? (  )sim (  )não por que? _________________________________ 
10 – Qual a profissão do Sr.? _______________________________________________ 
11- Tem alguma profissão além da pesca? (  )sim (  )não por que? _________________ 
12- Qual principal fonte de renda do Sr. hoje?_________________________________ 
13 – Quanto o Sr. ganha por mês? __________________________________________ 
14 – Qual a profissão de sua esposa? ________________________________________ 
15 – Sua esposa auxilia de alguma forma em seu trabalho de pescador? (  ) não (  ) sim 
De que forma? _________________________________________________________ 
16 – Qual a renda total da família? 
(   ) 1 à 3 salários mínimos    (   ) 3 à 5 salários mínimos     (   ) 5 à 7 salários mínimos 
(   ) 7 à 9 salários mínimos    (   ) outro _____________________________________. 
17 - Há alguma outra fonte de renda, como aluguel ou pensão? (  )não (  ) sim 
R$:__________. Fonte: __________________________________________________. 
18 – O Sr. trocaria de profissão hj se tivesse oportunidade? (  )não (  )sim por que? 
______________________________________________________________________ 
 
III – Características profissionais atuais: 
19 – Há quanto tempo o Sr. é pescador? _____________________________________. 
20– Quem te ensinou a pescar? ____________________________________________. 
21 – Quantos pescadores tiveram na sua família?  
___________________________ por quantos anos? ___________________________. 
___________________________ por quantos anos? ___________________________. 
___________________________ por quantos anos? ___________________________. 
22- O Sr. tem algum companheiro de pesca? 
      (    ) não   (    )sim Quem? ______________________________________________. 
                              Quantos? _______________________________________________.  
23 – O Sr. usa seu barco para outras coisas além de pescar?                
        (   ) sim     quais? ___________________________________________________. 
        (   ) não 
24– Existe alguma disputa ou briga pela pesca? (   ) não (   ) sim 
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(   ) por local de pesca  (   ) com turistas  (   ) por época de pescaria  (   ) com pescadores 
amadores (   ) outro Especificar _____________________________________________ 
25 – Se ha disputa, pedir detalhes e explicar o que acontece e como se resolve:  
_____________________________________________________________________  
26 – Sobre a pesca atual:  
                    Em qual época do ano é melhor para pescar? ________________________ 
                    Quantas vezes por semana? ______________________________________ 
                    Por quantas horas fica pescando quando sai? ________________________ 
                    Onde mais pesca (ambiente)? ____________________________________ 
         Qtos quilos em média são pescados? _______________________________ 
                    O que faz com o pescado?_______________ Se vende: R$? ____________ 
                    Existe algum peixe que o Sr. não coma? (  )não (  )sim Quais? __________ 
___________________________________ Por que? ___________________________ 
27 – Que tralha ou petrecho de pesca é usado durante a seca? 
(   ) vara de bambu     (   ) molinete    (   ) rede    (   ) outro _______________________. 
28– Quais peixes são mais capturados na época seca? ___________________________ 
______________________________________________________________________ 
29 - E qual tralha é mais usada durante a cheia? 
(   ) vara de bambu     (   ) molinete    (   ) rede    (   ) outro _______________________. 
30- Quais peixes são mais capturados na época da cheia? ________________________ 
______________________________________________________________________ 
31 – O Sr. possui doc. de pescador? (  )não. Já teve (qual/até qdo?)_________________ 
    (  )sim. Qual? _____________ Qto paga por ele? __________ Onde paga? ________ 
32 – O Sr. é afiliado a alguma associação? (  )não (  )sim. Qual? __________________ 
         Desde quando? _________________________ Qto paga? ___________________ 
33 – O Sr. recebe seguro defeso? (  )não (  )sim qto/mês? ________________________ 
34 – O Sr. já recebe algum seguro desemprego? (  )não (  )sim. Qual? _____________ 
         Qdo? _____________________ Qto?_____________ Ainda recebe?___________ 
35 – O Sr. tem barco ou  tralha para pesca?(   ) não (   ) sim.  
Barco:Tamanho __________ Tipo(alumínio/madeira) ________Propulsão __________. 
           Tralha: Tipo __________ Tamanho (de malha/ nº. de anzóis) __________. 
36- Qual o seu gasto mensal com a manutenção do barco? _______________________. 
37 – Qto vale seu equipamento de pesca? _____________________________________ 
38 – Em sua opinião, qual é a atividade que mais atrapalha o desenvolvimento dos 
peixes e a preservação do rio? ______________________________________________ 
39- Pesca amadora e turismo, são ruins para os peixes? (  )não (  )sim. Por que? 
______________________________________________________________________  
40– Que peixes as pessoas mais gostam de pegar hoje? _________________________. 
        Por quê? _________________________________________________________. 
41 – Qual o peixe que mais se pega? ________________________________________. 
42 – Existe pesca de tartaruga? (   ) não (   ) sim. Quem pega? ____________________. 
        Para quê? ________________________. Quanto vale? _____________________. 
 
 
IV – Alternativas econômicas:  
43 – O Sr. costuma prestar serviços para: 
(  )turistas (  ) pescadores amadores (   ) outro: ________________________________. 
44 – O que é mais comum o Sr. prestar serviços aos (  ) turistas ou (   ) pescadores 
amadores ou outro ______________________________________________________?  
45 – Em quais épocas do ano o Sr. é procurado para prestar estes serviços? 
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______________________________________________________________________. 
46- O Sr. costuma vender peixe para os turistas? (   ) sim   (   ) não  
47 – Qual o valor de cada espécie de peixe para o turista? 
______________________________________________________________________ 
48 – Prestar serviço rende qto para o Sr.? _____________________________________ 
 
V – Manejo e co-manejo: 
49 – Existem regras, para quem pode pescar e onde se pode pescar?  
(   ) não (   ) sim  quais? ___________________________________________________ 
50 – O Sr. teria interesse em participar de reuniões com gente do Ibama, governo, nós 
da universidade e outras pessoas que  se interessem pela pesca no Araguaia para discutir 
as regras para organizar e melhorar a pesca aqui? 
(   ) sim   (   ) não Por quê? ________________________________________________.  
51 – O Sr. tem alguma sugestão para melhorar a pescaria e preservar os peixes? (  ) não 
_____________________________________________________________________ 
que regra O Sr.. sugeria? 
52 – O Sr. forneceria informações de cada pescaria, para que nós pudéssemos estudar a 
pesca profissional daqui? (  ) sim  (  )não por quê? ______________________________ 
 
VI – Legislação: 
53 – O Sr. conhece a Lei sobre pesca em Goiás? (  )não (  )sim qual Lei? 
______________________________________________________________________ 
54 – A Lei de Goiás fez diferença na pesca local? (  )não (  )sim. 
        De que forma? ______________________________________________________ 
55– O Sr. costuma pescar com pescadores de Goiás (  )não (  )sim 
        Acha ruim? (  )não (  )sim por que? ______________________________________ 
        Interfere na quantidade que o Sr. pesca? (  )não (  )sim 
56 – Qual a Lei sobre pesca que existe no MT? ________________________________ 
______________________________________________________________________ 
57 – Quais regras existiam antes desta Lei? ___________________________________ 
______________________________________________________________________ 
58 – Qual regra o Sr. sugeriria? _____________________________________________ 
 
 
VII– Perspectivas futuras: 
59– O Sr. gostaria que alguém da sua família seja pescador? (   ) sim   (   ) não  
Por quê? ______________________________________________________________. 
60 – Que decisão, em sua opinião, seria pior para a pesca e para os peixes neste 
momento?_____________________________________________________________. 
61 – Se a situação continuar como está, o que o Sr. acha que acontecerá  
com a pesca: ___________________________________________________________. 
com o Rio: ____________________________________________________________. 
com os pescadores: ______________________________________________________. 
 
 
VIII – Conhecimento ecológico tradicional e antropogênico: 
62 – Nos últimos dez anos, o Sr. acha que a quantidade de peixe no rio: 
(   )aumentou   (   )diminuiu  (   ) é a mesma Por que ? _______________________. 
63 – Qual parte dava mais peixe antigamente?______________ Qdo mudou? ________ 
64 – Qual parte dá mais peixe hoje? _________________________________________ 
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65 – Que ambientes o Sr. acha mais importantes para os peixes? ___________________ 
______________ Por quê? ________________________________________________. 
66 – O Sr. acha a cheia importante? (  )sim. Para quê? __________________________  
(  )não. Por quê? ____________________________ (  )não sabe responder 
67 – Como se chama a parte da floresta que fica com água até o tronco na cheia? ___________ 
68- Que peixes fazem cardume? ____________________________________________ 
69- Quais não fazem? ____________________________________________________ 
70- Sabe onde o peixe desova? (  )não (  )sim. Onde? ___________________________ 
71- Os filhotes ficam crescendo aqui ou depois da desova vão embora? _____________ 
72- Vão p/ onde na sua opinião?____________________________________________ 
73- Quais ficam? _________________________ Onde ficam? ____________________ 
74- O que acha que os peixes mais comem no rio?(citar nomes)____________________ 
______________________________________________________________________  
75- O Sr. usa alguma planta/árvore da floresta inundada ou não inundada? (  )não  
      (  )sim. Qual e pra quê? ________________________________________________ 
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ANEXO 3 – Tabela com nome científico de todas as espécies citadas pelos pescadores 
do Rio Araguaia (N.E.- nome científico não encontrado). 
 
 

Nome Comum Nome Científico 
Aruanã Osteoglossum bicirrhosum 
Barbada N.E. 
Barbado Pinirampus pirinampu 
Bargada N.E. 

Bico-de-pato Sorubim lima 
Boca larga N.E. 
Botoado N.E. 

Branquinha Caenotropus labirinthicus 
Cabojé N.E. 
Cachara Pseudoplatystoma fasciatum 
Cachorra Hydrolycus armatus 
Candiru Cetopsis candiru 
Caranha Piaractus brachypomus 

Carapirosca N.E. 
Cari N.E. 

Cascudo Hypostomus sp. 
Curimatã Prochilodus sp. 
Curimba Prochilodus sp. 
Curvina Plagioscion squamosissimus 
Dourada Brachyplatystoma rousseauxii 
Dourado Salminus brasiliensis 
Filhote Brachyplatystoma filamentosum 
Jaraqui Semaprochilodus brama 

Jaú Zungaro zungaro 
Lambari Astyanax sp. 
Mandi Pimelodus sp. 

Mandubé Ageneiosus inermis 
Matrinchã Brycon sp 

Pacu Mylossoma sp. 
Papa-terra Prochilodus sp. 

Piaba Piabina argêntea 
Piau Leporinus sp. 

Pintado Pseudoplatystoma corruscans 
Piranha Serrasalmus sp. 
Pirarara Phractocephalus hemioliopterus 
Pirarucu Arapaima gigas 
Piratinga Piaractus brachupomus 
Sardinha Triportheus sp. 
Tubarana Pellona castelnaeana 
Tucunaré Cichla sp. 

Traíra Hoplias malabaricus 
Voadeira N.E. 
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ANEXO 4 – Resultados da Análise de Correspondência Destendenciada (DCA) entre 
tralhas e espécies capturadas nas estações de cheia e de seca no período anterior à Lei 
13.025 nas duas comunidades pesqueiras amostradas. 
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Figura 1 – DCA entre as comunidades de Aruanã e Luiz Alves com relação a tralha 
utilizada pelos pescadores no período de estiagem. 
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Peixes capturados durante período de estiagem
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Figura 2 – DCA entre as comunidades de Aruanã e Luiz Alves com relação aos peixes 
capturados durante o período de estiagem.  
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Figura 3 – DCA entre as comunidades de Aruanã e Luiz Alves com relação as tralhas 
utilizadas durante a cheia. 
 



 

 

91 

Peixes capturados durante a cheia
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Figura 4 – DCA entre as comunidades de Aruanã e Luiz Alves com relação aos peixes 
capturados durante a cheia.  
 
 
 

ANEXO 5 – Questionário aplicado aos pescadores profissionais de Barra do Garças em 
março de 2009. 
 
Data: _______________   Coletor:__________________________________________ 
Local da entrevista: ______________________________________________________ 
 
I – Identificação geral do entrevistado: 
1 – Nome: _____________________________________________________________ 
2 – Idade: ________ Sexo (    ) masculino      (    ) feminino 
3 – Estado civil: 
(   )casado  (   )solteiro  (   )amigado   (   )divorciado  (   )desquitado (   )outro_________ 
4 – Grau de instrução: 
(   ) sem instrução  (   ) primário incompleto   (   ) primário completo 
(   ) secundário incompleto  (   ) secundário completo (   ) outro ___________________ 
 
II – Características sócio-econômicas: 
5 – Quantas pessoas vivem na sua casa? ______.6 – Quantas pessoas trabalham?______ 
       Em que? ___________________________________________________________ 
7 – Quantos filhos o Sr. têm? _______ 8 – Qtos são menores de 15 anos? ___________ 
9 – Os filhos pescam? (  )sim (  )não por que? _________________________________ 
10 – Qual a profissão do Sr.? _______________________________________________ 
11- Tem alguma profissão além da pesca? (  )sim (  )não por que? _________________ 
12- Qual principal fonte de renda do Sr. hoje?_________________________________ 
13 – Quanto o Sr. ganha por mês? __________________________________________ 
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14 – Qual a profissão de sua esposa? ________________________________________ 
15 – Sua esposa auxilia de alguma forma em seu trabalho de pescador? (  ) não (  ) sim 
De que forma? _________________________________________________________ 
16 – Qual a renda total da família? 
(   ) 1 à 3 salários mínimos    (   ) 3 à 5 salários mínimos     (   ) 5 à 7 salários mínimos 
(   ) 7 à 9 salários mínimos    (   ) outro _____________________________________. 
17 - Há alguma outra fonte de renda, como aluguel ou pensão? (  )não (  ) sim 
R$:__________. Fonte: __________________________________________________. 
18 – O Sr. trocaria de profissão hj se tivesse oportunidade? (  )não (  )sim por que? 
______________________________________________________________________ 
 
III – Características profissionais atuais: 
19 – Há quanto tempo o Sr. é pescador? _____________________________________. 
20– Quem te ensinou a pescar? ____________________________________________. 
21 – Quantos pescadores tiveram na sua família?  
___________________________ por quantos anos? ___________________________. 
___________________________ por quantos anos? ___________________________. 
___________________________ por quantos anos? ___________________________. 
22- O Sr. tem algum companheiro de pesca? 
      (    ) não   (    )sim Quem? ______________________________________________. 
                              Quantos? _______________________________________________.  
23 – O Sr. usa seu barco para outras coisas além de pescar?                
        (   ) sim     quais? ___________________________________________________. 
        (   ) não 
24– Existe alguma disputa ou briga pela pesca? (   ) não (   ) sim 
(   ) por local de pesca  (   ) com turistas  (   ) por época de pescaria  (   ) com pescadores 
amadores (   ) outro Especificar _____________________________________________ 
25 – Se ha disputa, pedir detalhes e explicar o que acontece e como se resolve:  
_____________________________________________________________________  
26 – Sobre a pesca atual:  
                    Em qual época do ano é melhor para pescar? ________________________ 
                    Quantas vezes por semana? ______________________________________ 
                    Por quantas horas fica pescando quando sai? ________________________ 
                    Onde mais pesca (ambiente)? ____________________________________ 
         Qtos quilos em média são pescados? _______________________________ 
                    O que faz com o pescado?_______________ Se vende: R$? ____________ 
                    Existe algum peixe que o Sr. não coma? (  )não (  )sim Quais? __________ 
___________________________________ Por que? ___________________________ 
27 – Que tralha ou petrecho de pesca é usado durante a seca? 
(   ) vara de bambu     (   ) molinete    (   ) rede    (   ) outro _______________________. 
28– Quais peixes são mais capturados na época seca? ___________________________ 
______________________________________________________________________ 
29 - E qual tralha é mais usada durante a cheia? 
(   ) vara de bambu     (   ) molinete    (   ) rede    (   ) outro _______________________. 
30- Quais peixes são mais capturados na época da cheia? ________________________ 
______________________________________________________________________ 
31 – O Sr. possui doc. de pescador? (  )não. Já teve (qual/até qdo?)_________________ 
    (  )sim. Qual? _____________ Qto paga por ele? __________ Onde paga? ________ 
32 – O Sr. é afiliado a alguma associação? (  )não (  )sim. Qual? __________________ 
         Desde quando? _________________________ Qto paga? ___________________ 
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33 – O Sr. recebe seguro defeso? (  )não (  )sim qto/mês? ________________________ 
34 – O Sr. já recebe algum seguro desemprego? (  )não (  )sim. Qual? _____________ 
         Qdo? _____________________ Qto?_____________ Ainda recebe?___________ 
35 – O Sr. tem barco ou  tralha para pesca?(   ) não (   ) sim.  
Barco:Tamanho __________ Tipo(alumínio/madeira) ________Propulsão __________. 
           Tralha: Tipo __________ Tamanho (de malha/ nº. de anzóis) __________. 
36- Qual o seu gasto mensal com a manutenção do barco? _______________________. 
37 – Qto vale seu equipamento de pesca? _____________________________________ 
38 – Em sua opinião, qual é a atividade que mais atrapalha o desenvolvimento dos 
peixes e a preservação do rio? ______________________________________________ 
39- Pesca amadora e turismo, são ruins para os peixes? (  )não (  )sim. Por que? 
______________________________________________________________________  
40– Que peixes as pessoas mais gostam de pegar hoje? _________________________. 
        Por quê? _________________________________________________________. 
41 – Qual o peixe que mais se pega? ________________________________________. 
42 – Existe pesca de tartaruga? (   ) não (   ) sim. Quem pega? ____________________. 
        Para quê? ________________________. Quanto vale? _____________________. 
 
 
IV – Alternativas econômicas: 
43 – O Sr. costuma prestar serviços para: 
(  )turistas (  ) pescadores amadores (   ) outro: ________________________________. 
44 – O que é mais comum o Sr. prestar serviços aos (  ) turistas ou (   ) pescadores 
amadores ou outro ______________________________________________________?  
45 – Em quais épocas do ano o Sr. é procurado para prestar estes serviços? 
______________________________________________________________________. 
46- O Sr. costuma vender peixe para os turistas? (   ) sim   (   ) não  
47 – Qual o valor de cada espécie de peixe para o turista? 
______________________________________________________________________ 
48 – Prestar serviço rende qto para o Sr.? _____________________________________ 
 
V – Manejo e co-manejo: 
49 – Existem regras, para quem pode pescar e onde se pode pescar?  
(   ) não (   ) sim  quais? ___________________________________________________ 
50 – O Sr. teria interesse em participar de reuniões com gente do Ibama, governo, nós 
da universidade e outras pessoas que  se interessem pela pesca no Araguaia para discutir 
as regras para organizar e melhorar a pesca aqui? 
(   ) sim   (   ) não Por quê? ________________________________________________.  
51 – O Sr. tem alguma sugestão para melhorar a pescaria e preservar os peixes? (  ) não 
_____________________________________________________________________ 
que regra O Sr.. sugeria? 
52 – O Sr. forneceria informações de cada pescaria, para que nós pudéssemos estudar a 
pesca profissional daqui? (  ) sim  (  )não por quê? ______________________________ 
 
VI – Legislação 
53 – O Sr. conhece a Lei sobre pesca em Goiás? (  )não (  )sim qual Lei? 
______________________________________________________________________ 
54 – A Lei de Goiás fez diferença na pesca local? (  )não (  )sim. 
        De que forma? ______________________________________________________ 
55– O Sr. costuma pescar com pescadores de Goiás (  )não (  )sim 
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        Acha ruim? (  )não (  )sim por que? ______________________________________ 
        Interfere na quantidade que o Sr. pesca? (  )não (  )sim 
56 – Qual a Lei sobre pesca que existe no MT? ________________________________ 
______________________________________________________________________ 
57 – Quais regras existiam antes desta Lei? ___________________________________ 
______________________________________________________________________ 
58 – Qual regra o Sr. sugeriria? _____________________________________________ 
 
VII– Perspectivas futuras: 
59– O Sr. gostaria que alguém da sua família seja pescador? (   ) sim   (   ) não  
Por quê? ______________________________________________________________. 
60 – Que decisão, em sua opinião, seria pior para a pesca e para os peixes neste 
momento?_____________________________________________________________. 
61 – Se a situação continuar como está, o que o Sr. acha que acontecerá  
com a pesca: ___________________________________________________________. 
com o Rio: ____________________________________________________________. 
com os pescadores: ______________________________________________________. 
 
 
VIII – Conhecimento ecológico tradicional e antropogênico: 
62 – Nos últimos dez anos, o Sr. acha que a quantidade de peixe no rio: 
(   )aumentou   (   )diminuiu  (   ) é a mesma Por que ? _______________________. 
63 – Qual parte dava mais peixe antigamente?______________ Qdo mudou? ________ 
64 – Qual parte dá mais peixe hoje? _________________________________________ 
65 – Que ambientes o Sr. acha mais importantes para os peixes? ___________________ 
______________ Por quê? ________________________________________________. 
66 – O Sr. acha a cheia importante? (  )sim. Para quê? __________________________  
(  )não. Por quê? ____________________________ (  )não sabe responder 
67 – Como se chama a parte da floresta que fica com água até o tronco na cheia? ___________ 
68- Que peixes fazem cardume? ____________________________________________ 
69- Quais não fazem? ____________________________________________________ 
70- Sabe onde o peixe desova? (  )não (  )sim. Onde? ___________________________ 
71- Os filhotes ficam crescendo aqui ou depois da desova vão embora? _____________ 
72- Vão p/ onde na sua opinião?____________________________________________ 
73- Quais ficam? _________________________ Onde ficam? ____________________ 
74- O que acha que os peixes mais comem no rio?(citar nomes)____________________ 
______________________________________________________________________  
75- O Sr. usa alguma planta/árvore da floresta inundada ou não inundada? (  )não  
      (  )sim. Qual e pra quê? ________________________________________________ 
 

 
ANEXO 6 - Variáveis significativas no modelo de Regressão Linear, que influenciam a 
renda dos pescadores de Aruanã (GO), mas que possuem baixo poder de explicação. 
 

1 ) Se o pescador possui barco de pesca  p = 0,026; R2 = 0,48 

 

2) O valor total do equipamento de pesca  p = 0,036; R2 = 0,30 
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3) Idade do pescador p = 0,046; R2 = 0,43 

 

4) Se o pescador possui outra fonte de renda fora a declarada como principal p = 0,019; 

R2 = 0,40 

 

ANEXO 7 - Variáveis significativas no modelo de Regressão Linear, que influenciam a 
renda dos pescadores de Barra do Garças (MT), mas que possuem baixo poder de 
explicação. 
 

1) Quantidade de horas destinadas à atividade de pesca p = 0,044; R2 = 0,32 

 

2) Quantidade de pescado capturado por viagem de pesca p= 0,031; R2 = 0,35 

 

3) Valor total do equipamento de pesca p = 0,010; R2 = 0,41 

 

 

ANEXO 8 - Variável significativa no modelo de Regressão Logística que explica a 
disponibilidade ao co-manejo pesqueiro apresentada pelos pescadores de Barra do 
Garças. 
 

1) Pescador recebe seguro defeso p = 0,045; Rho2  = 0,26 

 

ANEXO 9 - Variável significativa no modelo de Regressão Logística que explica a 
disponibilidade ao co-manejo pesqueiro apresentada pelos pescadores de Luiz Alves. 
 

1) Pescador possui barco p = 0,002; Rho2 = 0,37 

 

ANEXO 10 - Variáveis significativas no modelo de Regressão Logística que explicam 
a disponibilidade ao co-manejo pesqueiro nas três comunidades em conjunto. 
 

1) A diferença entre as rendas antes e depois da promulgação da Lei 13.025 p = 0,027; 

Rho2 = 0,25 

 

2) A renda total declarada pelos pescadores p = 0,023; Rho2= 0,25 

 

3) O número de trabalhadores por residência de entrevistado p = 0,037; Rho2= 0,23 
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4) Tempo profissional em anos p = 0,012; Rho2= 0,25 

 

 
 
ANEXO 11 – Resultados da Análise de Correspondência Destendenciada (DCA) entre 
os itens alimentares declarados pelos pescadores de Aruanã, Luiz Alves e Barra do 
Garças. 
 

Itens alimentares consumidos pelos peixes declarados pelos pescadores do
Rio Araguaia
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Figura 5 – DCA entre os itens alimentares consumidos por peixes do Rio Araguaia, 
declarados pelos pescadores da região.  
 


