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Apresentação

O Grupo Temático da Pesca, ou GT Pesca, foi criado dentro de um 

espaço público proposto por um conjunto de entidades da So-

ciedade Civil Organizada de Lábrea, do qual participavam tam-

bém órgãos públicos das três esferas de governo e com escritóri-

os na sede daquele município. O espaço público em questão era 

o Comitê Local de Acompanhamento das Ações da Operação 

Arco Verde de Lábrea o qual, devido à extensa agenda propos-

ta dentro daquela política pública, foi dividido em quatro eixos 

temáticos: Pesca; Madeira; Agroextrativismo e Agricultura Famil-

iar; Regularização Fundiária. 

O GT Pesca era composto pela Colônia de Pescadores Z-11 de 

Lábrea, a Associação de pescadores de Lábrea (APEL), a Associação 

dos Trabalhadores Agroextrativistas do Médio Purus (ATAMP), a 

Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio 

Purus (FOCIMP), a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a Operação 

Amazônia Nativa (OPAN), a Prelazia de Lábrea, com o CIMI e a CPT 

(Conselho Indigenista Missionário e Comissão Pastoral da Terra), o 

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável 

do Estado do Amazonas (IDAM), o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM – Campus 

Lábrea), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA – Centro 

de Estudos Superiores de Lábrea), a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Lábrea (SEMMA), a Secretaria Municipal de Produção 

e Abastecimento de Lábrea (SEPA), a Prefeitura Municipal de Lábrea 

e a Câmara de Vereadores de Lábrea. 



O tema aglutinador desse grupo temático era a concretização de 

um amplo acordo de pesca na região do Médio Purus, passando por 

acordos dentro das unidades de conservação federais, envolvendo 

as terras indígenas ao longo do rio Purus, entre os municípios de 

Lábrea e Pauiní.  A conscientização e o controle da pesca predatória 

era também uma proposta de ação conjunta das entidades mem-

bros do GT. 

O GT Pesca avaliou em suas primeiras reuniões de trabalho que, das 

várias ações previstas na agenda de compromissos da Operação 

Arco Verde para o tema da pesca, apenas aquelas de caráter emer-

gencial e de cunho político foram cumpridas em sua integridade, 

como a entrega de carteiras de pescadores na sede municipal e kits 

feira do pescado para a prefeitura de Lábrea e para a Associação dos 

Pescadores de Lábrea. Agendas estruturantes que demandavam um 

esforço e investimento a médio prazo iniciaram, mas não avançaram. 

O Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, considerado pelo gru-

po um parceiro central, juntamente com o Instituto Chico Mendes, 

chegou a visitar 6 comunidades na Reserva Extrativista Médio Purus 

no ano de 2010 e, junto com a Associação de Pescadores, Institu-

to Chico Mendes e Comissão Pastoral da Terra, realizou a primeira 

fase de um Diagnóstico Rápido da Pesca (DRP), ação que não teve 

sequência. A continuidade dessa ação viabilizaria a implantação de 

um Centro Integrado de Pesca Artesanal (CIPAR). Num momento se-

guinte (final de outubro de 2010), o grupo temático da Pesca de 

Lábrea foi a Brasília à procura do Ministério da Pesca, ouvindo a res-

posta de que o “Ministério havia sofrido corte de orçamento”, o que 

muito desanimou a comitiva de Lábrea naquele momento. 

O Instituto Chico Mendes não priorizou a realização dos acordos 

de pesca na jurisdição das Reservas Extrativistas. Os conflitos não 



cessaram e o manejo de animais silvestres (manejo do jacaré) não 

chegou a ser discutido.  

O GT Pesca, por sua vez, realizou em julho de 2011, o “I Seminário 

Regional da Pesca”, em Lábrea, com a participação de pescado-

res dos municípios vizinhos de Canutama e Tapauá. A organização 

desse evento, proposto inicialmente pela OPAN, no contexto do 

Projeto Aldeias mobilizou todo o grupo que, em seguida à real-

ização deste, voltou a se mobilizar em torno da construção de 

uma proposta para o Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da 

Justiça, o qual objetivava a concretização da realização dos acor-

dos de pesca e várias ações de educação ambiental, temas estes 

encaminhados durante o primeiro Seminário.  

Outros projetos foram discutidos no âmbito do GT Pesca, como uma 

proposta para o programa Petrobras Ambiental que assim como o 

do Ministério da Justiça não foi contemplado. O primeiro Seminário 

Regional da Pesca foi uma amostra do tamanho do desafio de se 

reunir no mesmo campo de discussão uma diversidade de atores 

sociais e grupos de interesses voltados para a pesca na região. Per-

cebeu-se ali que, dificilmente, se chegaria a um amplo acordo de 

pesca antes da realização de uma boa mobilização nas comunidades 

e municípios envolvidos. 

Contando mais uma vez com o precioso apoio metodológico 

do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), o GT Pesca 

decidiu assumir a conclusão do DRP na Reserva Extrativista Médio 

Purus. Após a realização de diversas reuniões de trabalho, decidiu-

se por aprimorar a metodologia do DRP, inicialmente proposta pelo 

MPA, transformando-a na metodologia do DPP, o DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO DA PESCA. Além da mudança no nome, a 

metodologia proposta previu a inserção de todas as Terras Indígenas 



inseridas no mosaico de áreas protegidas com a Resex Médio Purus 

nas visitas de campo. Com isso foram criados 16 setores e formadas 

4 equipes para a realização do trabalho de campo, que consistia em 

oficinas de diagnósticos participativos nas comunidades polo de 

cada um dos setores. O final do trabalho de campo culminou na 

realização do II Seminário Regional da Pesca. Os resultados desses 

dois trabalhos são apresentados na presente publicação.

Marcelo Horta Messias Franco

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM  
Campus Lábrea
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1. Introdução

A perspectiva do desenvolvimento local considera que os espaços 

municipais e as microrregiões são diversos e heterogêneos. Isso im-

plica que devemos buscar ações e estratégias que privilegiem a par-

ticipação, com modelos de gestão compartilhada, onde a pessoa e 

suas relações tenham lugar de destaque. Este conceito tem crescido 

no Brasil ao longo dos últimos anos, e vem se fortalecendo com o es-

tabelecimento de políticas públicas governamentais, especialmente 

a partir da participação social na elaboração e implantação destas 

políticas. Nesse contexto, os potenciais culturais, econômicos, hu-

manos, institucionais e ambientais devem se articular para dinamizar 

e potencializar o desenvolvimento. O desafio consiste, portanto, em 

deslocar palavras como participação e cogestão da teoria para prá-

tica, permitindo que os espaços de negociação e decisão entre dife-

rentes atores sociais possibilitem, também, a ampliação dos laços de 

solidariedade e contribuição voluntária. É o poder compartilhado 

que qualifica as relações sociais e a cooperação entre pessoas ou 

grupos, criando relações mais horizontais.

Nas últimas décadas, buscaram-se desenvolver estratégias visan-

do assegurar a sustentabilidade dos recursos pesqueiros ama-

zônicos e das próprias pescarias, atividades que envolvem um 

grande número de pessoas e têm considerável importância social 

e econômica. Alguns resultados positivos de estratégias de ma-

nejo pesqueiro, por meio do compartilhamento de responsabi-

lidades entre o poder público e a sociedade civil, principalmente 

na forma de acordos de pesca, nos levam a acreditar que esse é 

um caminho promissor. Em particular, por reconhecer que a pes-
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ca amazônica requer estratégias de manejo com múltiplos objeti-

vos, que atuem simultaneamente ao nível do recurso e da própria 

pesca, permitindo o desenvolvimento de estratégias em nível local. 

A disputa pelos recursos pesqueiros constitui-se em um dos maiores 

e mais impactantes conflitos socioambientais instalados no municí-

pio de Lábrea, estado do Amazonas. Em larga medida, isto acontece 

em razão da ausência de um ordenamento pesqueiro em uma vasta 

região, com grande variedade de sistemas hídricos drenados pe-

los Rios Iquiri e Ituxi, ambos afluentes do Rio Purus. O município de 

Lábrea está situado na região banhada pelo sistema hídrico do Rio 

Purus, localizado ao sul do estado do Amazonas, distante 783 km de 

Manaus em linha reta e, pelo rio, 1.926 km, com uma extensão terri-

torial de 68.229 km². Lábrea localiza-se em uma região considerada 

estratégica pelo governo brasileiro para a diminuição do desmata-

mento. Harmonizar situações de conflito, procurando propor alter-

nativas de melhorias na qualidade de vida das comunidades locais 

é uma possibilidade de contribuir com a mudança de um cenário 

desfavorável à qualidade de vida das pessoas e do ambiente.

1.1. A Operação Arco Verde e o GT Pesca

Neste ambiente de políticas públicas voltadas à redução do desma-

tamento, destaca-se a Operação Arco Verde, que tem estreita rela-

ção com o trabalho apresentado nessa publicação. 

O Artigo 2º do Decreto nº 6.321/2007 determinou que o Ministério 

do Meio Ambiente apresentasse anualmente, a lista de municípios 

do Bioma Amazônia considerados prioritários para a realização de 

ações de prevenção e controle do desmatamento. Com base no re-

ferido Decreto, foi editada a Portaria nº 28/2008, incluindo 36 muni-

cípios brasileiros, dentre os quais o município de Lábrea. Em 2009, 

por meio do Decreto nº 7.008 de 12/11/2009, foi criada a Operação 
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Arco Verde - OAV, no âmbito do Plano de Ação para Prevenção e 

Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. O município de Lá-

brea foi o único no Estado do Amazonas a ser incluído na Operação 

Arco Verde. 

Os trabalhos da OAV não ficaram somente voltados para a questão 

do desmatamento, mas acabaram englobando algumas demandas 

locais. No caso de Lábrea, a sociedade civil apresentou a proposta 

de temas mais específicos, com a criação de quatro Grupos de Tra-

balho – GTs: Pesca, Madeira/Polo Moveleiro, Regularização Fundiá-

ria, Extrativismo e Agricultura Familiar.

O GT Pesca é composto por diversas organizações da sociedade 

civil: Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB, Associa-

ção dos Pescadores de Lábrea - APEL, Associação dos Trabalha-

dores Agroextrativistas do Médio Purus - ATAMP, Associação de 

Produtores Agroextrativistas da Assembleia de Deus do Rio Ituxi 

- APADRIT, Colônia de Pescadores Z11, Conselho Nacional dos 

Seringueiros - CNS, Comissão Pastoral da Terra – CPT, Conselho 

Indígena Missionário - CIMI, Federação das Organizações e Comu-

nidades Indígenas do Médio Purus - FOCIMP e Operação Nativa 

Amazônica - OPAN. Também participam do GT Pesca as seguintes 

instituições públicas: Prefeitura Municipal de Lábrea, por meio das 

Operação Arco Verde
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Secretarias de Meio Ambiente - SEMMA e de Produção e Abasteci-

mento - SEPA, Fundação Nacional do Índio - FUNAI, Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado 

do Amazonas - IDAM, Universidade Estadual do Amazonas - UEA e 

Instituto Federal do Amazonas - IFAM. 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-

tentável - SDS acompanhou os trabalhos apenas incialmente. O 

Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA participou no primeiro e 

segundo momentos, realizando oficinas de Diagnóstico Rápido Par-

ticipativo - DRP. O primeiro DRP foi realizado na cidade de Lábrea, 

com a participação da Colônia de Pescadores e o segundo reali-

zado em algumas comunidades da Resex do Médio Purus. Porém, 

tal diagnóstico não foi concluído pelo MPA. Depois da realização 

deste trabalho, a OAV não mais se reuniu. Com intuito de dar con-

tinuidade às atividades, o IEB passou a mobilizar os Grupos de Tra-

balhos criados até então. 

Nesta publicação, estamos tratando dos trabalhos realizados no âm-

bito do GT Pesca, com o objetivo de contribuir com a Elaboração 

Participativa do Plano de Desenvolvimento da Pesca no Município 

de Lábrea, estado do Amazonas.
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1.2. O setor pesqueiro na Amazônia

As pescarias de água doce na Amazônia são as mais produtivas do 

país. Contribuem significativamente para a produção de animais 

aquáticos no Brasil.

Nos últimos 40 anos, o governo brasileiro buscou implantar políti-

cas e projetos de infraestrutura voltados para o desenvolvimento e 

integração econômica da região amazônica com o resto do país. As 

políticas regionais de integração nacional estimularam a migração 

para a Amazônia, o que resultou em um crescimento dos mercados 

urbanos por peixe fresco. Paralelamente, o governo concedeu in-

centivos para a construção de grandes frigoríficos voltados para os 

mercados de outras regiões brasileiras e para a exportação. Essas 

mudanças fizeram com que a pesca na Amazônia deixasse de ser 

uma atividade sazonal, limitada à produção de peixe seco e salgado 

para população local, durante o período de seca do rio, para ser 

uma atividade anual, produtora de peixe fresco e congelado, volta-

da para vários mercados, inclusive para exportação para outros es-

tados do Brasil e para o exterior.

Neste sentido, durante as décadas de 1970 e 1980, houve uma gran-

de expansão da pesca comercial na região amazônica. Atualmente, 

os pescadores comerciais viajam longas distâncias dos centros ur-
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banos até as principais áreas de pesca, de modo que praticamente 

toda a bacia amazônica passou a ser explorada. Essa transição tam-

bém só foi possível devido à simultânea introdução de novas tec-

nologias, como o motor a diesel, as redes de fibra sintética, o gelo 

e a tecnologia de armazenagem, inovações que tornaram viáveis as 

viagens de longa distância, proporcionando maior capacidade de 

captura e armazenagem de peixe que passou, então, a ser comer-

cializado fresco nos mercados urbanos. Desse modo, a expansão e 

a intensificação da pesca comercial acabaram por mudar os tipos de 

produtos pesqueiros e as características do pescador comercial. Tais 

mudanças aumentaram a pressão sobre os estoques de pescado e 

acentuaram a disputa entre pescadores pelos lagos de várzea. 

A intensificação da pesca levou as comunidades de várzea em toda 

a região a controlar mais os lagos adjacentes e passou-se a reco-

nhecer a legitimidade dos chamados acordos de pesca. Em função 

disso, na última década, o IBAMA, as Colônias de Pescadores, as Co-

munidades de Várzea, Organizações ligadas à Igreja e Organizações 

Não Governamentais - ONGs têm trabalhado no desenvolvimento 

de um sistema de comanejo que incorpore os acordos de pesca à 

estrutura formal do manejo pesqueiro em regiões de lagos. 

1.3. O Rio Purus

O Rio Purus é um dos maiores contribuintes da margem direita do 

Rio Solimões. É um rio transfronteiriço, nasce no Peru, a cerca de 500 

metros de altitude, drenando uma área de 370.000 km² (94,5% no 

Brasil e 5,5% no Peru). Percorre aproximadamente 3.700 km, desde a 

sua nascente no Peru, cortando os estados do Acre e Amazonas, até 

desembocar no Rio Solimões. 
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Figura 1. Bacia do Rio Purus. Fonte: IBGE.

No Brasil, o Rio Purus segue a direção Sudoeste-Nordeste, porém, em 

determinado ponto, passa para Leste-Norte-Leste, direção geral que 

segue até receber o Rio Acre. Quando volta à direção original (Su-

doeste-Nordeste) penetrando no Estado do Amazonas. Dependendo 

das direções que segue, o Rio Purus se torna mais retilíneo (Nordes-

te-Sudoeste e Noroeste-Sudeste). A partir do estado do Acre, do qual 

representa a segunda maior área de drenagem, o curso do Rio se tor-

na intensamente curvilíneo ocupando boa parte da planície, e deixan-

do diversos meandros abandonados. As faixas que margeiam o rio 

alargam-se na direção da foz e comportam extensas áreas alagadas e 

de inundação onde ocorrem paranás, furos, igapós, igarapés, depó-

sitos lineares fluviais antigos e áreas de colmatagem recente, além de 

uma grande quantidade de lagos com gênese e forma diferenciadas. 
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Atualmente, o Rio Purus é o principal tributário do Rio Amazonas 

para o abastecimento do pescado desembarcado em Manaus. Na 

região do Alto Purus predomina a pesca de rio, que é praticada du-

rante quase todo o ano. Somente durante os meses de novembro a 

fevereiro há uma redução do número de pescadores, período em 

que ocorre o defeso de algumas espécies para reprodução. 

Com relação à dinâmica dos recursos pesqueiros, o fenômeno da 

piracema constitui a principal oportunidade para a pesca. O período 

de piracemas está associado à estação seca, variando conforme o 

trecho do rio. A dinâmica do rio é acompanhada pelos pescadores 

que vivem em sua margem, uma vez que 63% das residências ficam 

numa faixa de até 100 m da beira do Rio e 19% entre 100 e 200 m. 

Os pescadores entendem a reprodução dos peixes como associa-

da ao lago, rio, igarapés e áreas alagáveis da floresta (denominadas 

localmente de Igapós) de acordo com a fase da vida em que se en-

contram. Desta forma, regulam suas práticas de pesca e criam suas 

instituições em função desta dinâmica. 



27

Diagnóstico e Elaboração Participativa do Plano de Desenvolvimento da Pesca no Município de Lábrea-AM       

2. Metodologia de trabalho

Em um primeiro momento, foi realizada uma sistematização dos da-

dos secundários sobre o setor pesqueiro na região do médio Purus. 

Os dados foram levantados a partir de pesquisa bibliográfica e junto 

ao Instituto Piagaçu - IPi, Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM e Instituto Chico Men-

des de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.

Posteriormente, realizou-se a sistematização dos problemas e pro-

postas sobre o setor pesqueiro no médio Purus, com destaque para 

o Diagnóstico Participativo da Pesca - DPP, realizado entre setembro 

de 2012 e maio de 2013, e o Seminário Regional da Pesca sobre 

Plano de Desenvolvimento da Pesca do Médio Rio Purus, realizado 

no período de 31 de julho a 02 de agosto de 2013, em Lábrea-AM. 

O Diagnóstico Participativo da Pesca - DPP, fez um levantamento em 

diversas comunidades localizadas na Reserva Extrativista do Médio 

Purus, nas Terras Indígenas Apurinã, Jarawara, Jamamadi e Paumari 

e nas comunidades de pescadores do entorno da Resex do Médio 

Purus, além da cidade de Lábrea. Nestas oportunidades, muitos ri-

beirinhos, extrativistas e indígenas colocaram seus principais pro-

blemas e desafios. Mais precisamente, a área de atuação do GT Pes-

ca engloba 179 comunidades. Destas, 19 estão no entorno da Resex 

do Médio Purus, 119 são comunidades da Resex e 41 são comuni-

dades indígenas. Desse total, cerca de 59,2% (106 comunidades) 

participaram do DPP, perfazendo um total de mais de 250 pessoas.
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Para facilitar o trabalho, o GT Pesca dividiu as áreas a serem trabalha-

das por polos, e em cada um foi escolhida uma comunidade central 

para realizar as reuniões do DPP. As reuniões e entrevistas estrutura-

das ocorreram de acordo com cronograma previamente estabeleci-

do. Os dados com relação ao número de casas, famílias e habitantes, 

são oriundos do banco de dados do ICMBio (2009), de um relatório 

do WWF (Abreu & Pohl, 2006), além de informações coletadas pela 

dona Rufi na, moradora do polo 4 – Mahaã.

A equipe que realizou o DPP foi composta por técnicos e colaborado-

res das seguintes instituições: Instituto Internacional de Educação do 

Brasil - IEB, Associação dos Pescadores de Lábrea - APEL, Associação 

dos Trabalhadores Agroextrativistas do Médio Purus - ATAMP, Colô-

nia de Pescadores Z-11 de Lábrea, Comissão Pastoral da Terra - CPT, 

Conselho Indígena Missionário - CIMI, Federação das Organizações 

e Comunidades Indígenas do Médio Purus – FOCIMP, Operação Na-

Reuniões de DPP no Polo Boa Esperança Reuniões de DPP no Polo Santa Fé

Reuniões de DPP no Polo Boa Acimã Reuniões de DPP no Polo Pacuri



29

Diagnóstico e Elaboração Participativa do Plano de Desenvolvimento da Pesca no Município de Lábrea-AM       

tiva Amazônica - OPAN, Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais de Lábrea - STTRL, Associação dos Produtores Agroextrativis-

tas da Colônia Sardinha - ASPACJG, Colônia de Pescadores Z-36 de 

Pauiní, Fundação Nacional do Índio - FUNAI, IFAM-Lábrea, Secretaria 

Municipal de Produção e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Associação dos Produtores Agroextrativistas da Comunidade José 

Gonçalves - APAC/JG. Ao longo das reuniões, a equipe foi se adap-

tando às diferentes dinâmicas de cada comunidade. Durante a via-

gem, quando necessário algum ajuste, a equipe se reuniu para re-

direcionar as atividades ou para corrigir algum desvio detectado. A 

dinâmica das reuniões seguiu o roteiro proposto pelo IEB, durante 

a capacitação dos técnicos parceiros do GT pesca, como mostra a 

figura 2. Ao final dos trabalhos, a equipe se reuniu para fazer uma 

avaliação, onde cada participante falou sobre os pontos positivos 

e negativos das ações: o quadro esquemático com as orientações 

propostas para a realização dos Diagnósticos Participativos de Pesca. 

Reuniões de DPP no Polo São Pedro
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Na apresentação dos objetivos da reunião e 
do processo, deve-se reforçar:

- A continuidade do diagnóstico para o planejamento, o passo a 
passo, até o momento do  seminário e o que deve acontecer depois, 

tomando cuidado com a geração de expectativas;

- O envolvimento dos vários atores governamentais e da sociedade civil 
que estiverem presentes;

- A importância da participação das comunidades, que devem apre-
sentar propostas, mas também fazer o que depender delas.

- Na divisão dos grupos observando o momento da 
apresentação dos participantes, distribuir as principais lideranças 

nos diferentes grupos. O ideal são três ou quatro grupos, evitar mais 
que seis ou sete pessoas por grupo e formar no máximos cinco grupos;

- Reforçar muito os papéis dos facilitadores/relatores neste momento, especial-
mente: manter a unidade do grupo; garantir que cada um fale de uma vez e que as 
ideias sejam registradas; não induzir a discussão; só fazer perguntas para motivar, 
não para dar resposta para as questões;

- Relatoria: anotar tudo no caderno e reter no momento da priorização; 
registrar nas tarjetas os principais problemas e seus respectivos detalha-

mentos; escrever o problema com-o qualificado.

Ampliar o debate sobre as propostas 
de cada grupo; reforçar ainda mais e 

provocar a discussão sobre “o que depende 
da comunidade”, com relação a cada uma das 
propostas apresentadas.

Explicar detalhadamente o papel e 
as responsabilidades dos representan-

tes do setor, com ênfase à continuidade 
do processo e à importância da figura do 
representante. 

Abertura e apresentações

Trabalho em grupo sobre os principais problemas

-Após a apresentação dos 
grupos, sistematizar os resultados 

pensando no trabalho da tarde, ou seja, 
resolver a disposição e os arranjos de 

problemas de modo que sejam bem formula-
dos os temas e respectivos detalhes sobre os 
quais cada um dos três grupos trabalhará à 
tarde. Tomar cuidado para não complicar 

o trabalho em grupo, tudo deve ser 
resolvido em plenária.

- Dividir os três grupos ( antes ou 
logo após o almoço) de acordo com os 

interesses dos participantes;
- Orientar o trabalho em grupo, tanto antes da divisão 
(em plenária) como durante a atividade (facilitado-
res/relatores de cada grupo), com muita ênfase à 

importância de discutirem “o que depende da 
comunidade”.

 Plenária

Trabalho em três grupos  
sobre as propostas: 

Plenária

Definição dos representantes 
para o seminário e acompanha-
mento do processo do plano

1

2

3
4

5
6

Figura 2. Roteiro proposto pelo IEB para realização do DPP.
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As informações registradas nos questionários foram sistematizadas 

em planilhas Excel e os resultados foram analisados à luz das infor-

mações disponíveis, com auxílio de figuras e tabelas, como apresen-

tado nos capítulos a seguir. 

O Seminário Regional de Pesca, por sua vez, contou com a partici-

pação de mais de trezentas pessoas, dentre ribeirinhos, extrativistas, 

indígenas e instituições envolvidas com a temática. Teve como ob-

jetivos: apresentar as propostas sugeridas durante a aplicação do 

Diagnóstico Participativo da Pesca - DPP nos polos; discutir, refinar 

e complementar tais propostas e, por fim, apresentar os encaminha-

mentos retirados das propostas às autoridades presentes, solicitan-

do o seu comprometimento para a implantação do Plano de De-

senvolvimento da Pesca, para combater os principais problemas do 

setor, que será apresentado ao final desta publicação. 

Reuniões de DPP no Polo Belo Rosa
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3. O setor pesqueiro
no médio Purus

Segundo os dados levantados no decorrer do Diagnóstico, na re-

gião existem cerca de 3.645 pescadores, com predominância na ci-

dade de Lábrea, seguido pelos polos de Santa Fé e Acimã (Figura 3). 

Destes, cerca de 69% recebem o seguro defeso. No município de 

Lábrea, dos 2.389 pescadores, 99% recebem o seguro defeso. 

Figura 3. Distribuição do número total de pescadores e pescadores que recebem o segu-
ro defeso, por polo, da região do Rio Purus (maio de 2013).

Tanto os métodos ou apetrechos de pesca quanto as espécies 

capturadas variam consideravelmente de acordo com os ambientes 

de pesca e a época do ano. Alguns apetrechos são usados o ano 
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Figura 4. Frequência de apetrechos de pesca utilizados na região do Rio Purus (maio/2013).

Com relação às embarcações, basicamente existem quatro catego-

rias: casco (pau cavado de uma única madeira), canoa (feita de tá-

buas), rabeta (canoa com motor rabeta) e barco a motor. Contudo, 

os mais utilizados são a rabeta e canoas (Figura 5), e os barcos tam-

bém são utilizados para transporte e frete, além da pesca, o que jus-

tifica sua maior capacidade de armazenamento conforme figura 6.

inteiro, enquanto outros somente em períodos específicos. Ao 

menos 10 apetrechos de pesca são empregados na região, a saber: 

anzol, arpão, arrastão, caniço (canição), espinhel, esticadeira, flecha, 

malhadeira, tarrafa e linha de mão. Sendo a malhadeira, espinhel, 

tarrafa e linha de mão as mais frequentemente utilizadas (Figura 4).
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Figura 5. Frequência de embarcações pesqueiras na região do Rio Purus (maio de 2013).

Figura 6. Capacidade de armazenamento por tipo de embarcação na região do Rio Purus 
(maio de 2013).
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As principais espécies capturadas na região podem ser observadas 

na tabela 1. As espécies mais capturadas e as preferencialmente 

consumidas pela população local podem ser observadas na figura 7.

Figura 7. Principais espécies de peixes capturadas e preferencialmente consumidas pela 
população local na região do Rio Purus (maio de 2013).

O volume médio total de pescado comercializado por mês na re-

gião é de aproximadamente 75,30 toneladas, sendo os maiores vo-

lumes para a cidade de Lábrea com cerca de 45,00 t/mês, seguido 

dos polos de Cassianã, Acimã e Jurucuá, com 6,60, 3,80 e 3,20 ton/

mês, respectivamente (Figura 8). Os principais destinos do pescado 

capturado na região são os municípios de Lábrea, Pauini, Boca do 

Acre, Rio Branco, Porto Velho e Manaus.
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Tabela 1. Lista das espécies capturadas na região do Rio Purus

Nome vulgar Nome científico

Acará-açu Astronotus ocellatus

Acarí-bodó Liposarcus pardalis

Bacu Lithodoras spp.

Barbado Pinirampus pirinampu

Branquinha Potamorhina spp.

Cachorra Hydrolycus scomberoides

Caparari Pseudoplatystoma tigrinum

Curimatá Prochilodus nigricans

Dourada Brachyplatystoma rousseauxii

Filhote Brachyplathystoma filamentosum.

Gurujuba Arius spp

Jaraqui Semaprochilodus spp.

Jaú Zungaro zungaro

Jandiá Leiarius marmoratus

Mandi Pimelodus spp.

Matrinchã Brycon amazonicus

Pacu Mylossoma spp.; Myleus spp.; Metynnis spp.

Peixe-lenha Sorubimichthys planiceps

Pescada Plagioscion spp.

Piau Leporinus spp.

Pirarara Phractocephalus hemioliopterus

Piramutaba Brachypatystoma vailantii

Piranha Pygocentrus nattereri; Serrasalmus spp

Piranambu Platynematichthys notatus

Pirapitinga Piaractus brachypomus

Pirarucu Arapaima gigas

Sardinha Triportheus spp.

Surubim/Pintado Pseudoplatystoma fasciatum

Tambaqui Colossoma macropomum

Tucunaré Cichla spp.
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Figura 8. Volume de pescado comercializado por polo na região do Rio Purus (maio de 2013).

A figura 9 apresenta a estimativa média de demanda de gelo por polo 

na região. E a cidade de Lábrea é a que apresenta a maior demanda.

Figura 9. Demanda de gelo por polo na região do Rio Purus (maio de 2013).
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4. Principais problemas 
e desafios identificados

4.1. Infraestrutura

• Material de pesca, isopor, gelo (qualidade e quantidade);

• Transporte adequado para deslocamento da comunidade (no 

verão a distância dificulta) e saída do produto do município;

• Frigorífico para armazenamento e beneficiamento do pescado;

• Terminal de desembarque e guarda do material de pesca do-

ses, entre outros.

4.2. Comercialização, preço e financiamento

• Feira para venda do pescado;

• Preço justo do pescado para o pescador na safra e entressafra;

• Financiamento para a revitalização das embarcações;

• Subsídio para gelo, combustível e material de pesca, pois são 

bem escassos nos municípios de Lábrea e Pauiní.

Infraestrutura pesqueira em Lábrea
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4.3. Pesca predatória e invasão

• Uso desorganizado dos recursos pesqueiros;

• Invasão de áreas da Resex e Terras Indígenas por pescadores 

oriundos das comunidades, das cidades próximas (Lábrea, 

Pauiní e Boca do Acre), vindos do Acre e, mais raramente, de 

Manaus durante o período proibido do defeso, na Piracema;

• Pesca com apetrechos e métodos proibidos: capa saco, bati-

ção, uso de leite de açacu e muito raro, o uso do tingui.

Primeira feira do pirarucu legal - barraca de venda 

Limpando o pirarucu antes de ir para 
o balcão de venda

O maior pirarucu na feira de exposição
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Feira do peixe de Lábrea 

Porto de Lábrea, à beira do rio Purus II Seminário Regional da Pesca, ocorrido de 
31 de julho a 02 de agosto de 2013

Embarcações à beira do rio Purus
Pronunciamento do prefeito municipal na 
mesa de abertura do II Seminário Regional 
da Pesca
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4.4. Conflitos pelo uso dos recursos (TI x Resex)

• Utilização de áreas indígenas para a pesca e coleta de frutos. 

O mesmo acontece com áreas na Resex que os indígenas mo-

ram, mas querem exclusividade, alegando que a área está em 

processo de reconhecimento, muitas vezes levando pessoas de 

fora para área e ferindo as regras da Resex com relação à mora-

dia dos usuários da Resex.

4.5. Os serviços sociais

• Saúde: o pescador, em função da sua profissão, não dispõe de 

tempo para esperar na cidade o atendimento de um profissio-

nal de saúde (que também é bem precário) e muitas vezes não 

possui local para ficar esperando o atendimento, tendo que re-

correr a terceiros;

• Educação: alfabetização e continuidade dos estudos do pesca-

dor; professores mais qualificados, estrutura de material esco-

lar, merenda e transporte;

• Documentação dos pescadores: regulamentação junto ao MPA 

para receber carteira de pescador e ter acesso ao seguro defeso.

4.6. Jacaré

• Acidentes com seres humanos e animais;

• Número elevado de animais;

• Prejuízo com redes de pesca e animais domésticos.
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5. Recomendações

Com relação às questões elencadas ao longo do DPP, foram relacio-

nados nove programas de apoio à pesca, todos ligados ao Ministé-

rio da Pesca e Aquicultura, que podem ser acionados no sentido de 

auxiliar na resolução dos problemas (Anexo III).

Sugerimos, ainda, uma agenda positiva entre ICMBio, FUNAI e todas 

as entidades representativas do setor pesqueiro na região, na cons-

trução de Acordos de Pesca que possam estabelecer um sistema de 

lagos para reprodução (áreas de berçário e de exclusão de pesca), 

lagos de manutenção (apenas para a pesca de subsistência das co-

munidades) e lagos de pesca (onde é pesca é permitida para fins 

de comercialização). Além disso, é fundamental o estabelecimento 

de regras de uso nos lagos onde a pesca será permitida, de acordo 

com os conhecimentos existentes sobre estado dos estoques, grau 

de integridade dos habitats, área de desova, etc. 

Os Acordos de Pesca são normas criadas por comunidades e 

usuários dos recursos pesqueiros para controlar a pesca em uma 

região; são instrumentos de ordenamento pesqueiro, assim como 

é o defeso. Esta é uma definição resumida dos Acordos de Pesca e, 

por isso, à primeira vista nos dá a impressão de que é algo simples 

de se fazer. Para que um Acordo de Pesca seja construído, é necessá-

rio unir e harmonizar um conjunto de informações e conhecimentos 

que deverão contribuir para que o processo seja democrático e que 

seus resultados sejam traduzidos em benefícios para as comunida-

des envolvidas e para o meio ambiente. 
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A Instrução Normativa do IBAMA nº 29/2003, descreve como os 

acordos devem ser construídos. Destacamos alguns pontos que não 

podem ser esquecidos:

• As normas devem ser discutidas em conjunto;

• Deve-se garantir um amplo debate;

• Deve-se fazer ampla divulgação e mobilização para as reuniões;

• As normas devem valer para todos;

• As normas devem garantir a sustentabilidade do recurso;

• As normas devem respeitar a legislação pesqueira maior;

• Os órgãos de meio ambiente devem orientar o processo.

É de fundamental importância a divulgação das normas que regem 

a elaboração dos acordos de pesca. Com base na experiência do 

ProVárzea/IBAMA (Bocarde & Lima, 2008) recomenda-se adotar, como 

estratégia, reuniões comunitárias de esclarecimento, divulgação na 

mídia, especialmente rádios locais, além da busca de parceiros para 

ajudar nas atividades. Sugerimos, a seguir, algumas perguntas para 

orientar as discussões e a construção do Acordo de Pesca:

1) Quem são os atores (grupos) envolvidos e que, portanto, devem 

ser convidados para o debate?

A resposta a essa pergunta é fundamental para entender os in-

teresses e as relações entre os diferentes atores do processo. 

Como um Acordo de Pesca envolve questões sociais, econômicas 

e ambientais, e todas elas devem ser vistas à luz da lei e das institu-

ições que executam as políticas públicas, é importante que a propos-

ta seja desenvolvida da forma mais aberta e participativa possível.
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2) Qual a realidade da região onde os acordos são propostos?

Respondendo em conjunto a essa pergunta, é possível fazer um 

Diagnóstico Participativo da situação, ou seja, entender os proble-

mas e as potencialidades (sociais, ambientais e econômicas) para 

que as decisões sejam direcionadas. 

Para chegar à resposta dessa questão maior, é possível fazer outras 

perguntas, como as indicadas abaixo:

• Como vivem as pessoas onde o acordo está sendo proposto?

• Qual a realidade ambiental da área proposta para o acordo? O 

ambiente está conservado ou degradado?

• Como se dá a pesca na área proposta para o acordo?  

É de subsistência ou comercial, artesanal ou industrial?  

Existe pesca esportiva?

• Qual (ais) o(s) motivo(s) para a celebração de um acordo de 

pesca na área?

É importante ressalvar que esse diagnóstico deve ser contínuo, 

buscando-se monitorar, ao longo do processo, a necessidade 

de inclusão de novos atores e de novas questões no debate. 

Destacamos, também, que as discussões devem promover uma 

abordagem integrada do assunto. Ou seja, deve-se motivar a per-

cepção de que a pesca está relacionada com vários outros fatores 

que devem ser inseridos no debate (desmatamento, ocupação 

das áreas por gado, mercado, legislação etc.), e para os quais 

também se necessita buscar formas de ordenamento. Além dis-

so, os espaços de debate devem ser aproveitados para informar 

e apontar caminhos alternativos e exemplos de outros projetos 

de manejo participativo bem sucedidos, ampliando as visões de 

possibilidades de uso do recurso que vão muito além da pesca.
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3) Qual proposta se quer para a área?

Aqui começa uma etapa muito importante. É quando os envolvidos 

expõem suas propostas. Visando facilitar a apresentação e a partici-

pação dos envolvidos, principalmente durante as assembleias inter-

comunitárias, sugere-se a padronização da sequência dos temas a 

serem discutidos, de acordo com a seguinte ordem:

1º momento: quais os lagos ou locais de pesca (igarapés, furos, pa-

ranás) devem ser incluídos no acordo e quais as categorias de uso 

para eles. É possível seguir o modelo abaixo:

• Lago e “locais de pesca” de Procriação (locais de reprodução, 

lagos-mãe, criadores): destinados à reprodução dos peixes; ne-

les a pesca é proibida durante período estabelecido no acordo;

• Lago e “locais de pesca” de Manutenção: destinados para pes-

ca de subsistência (alimentação e comércio do excedente);

• Lago e “locais de pesca” de Uso Comercial: destinados à pesca 

comercial, podendo-se estabelecer normas para esse uso.

2º momento: os tipos de arreios e as embarcações proibidas;

3º momento: a quantidade de peixe permitida;

4º momento: as espécies que serão proibidas (se for o caso);

Essas questões podem constar em um formulário que é repassado 

às comunidades para orientar as reuniões e facilitar a apresentação 

das propostas durante as assembleias intercomunitárias. Geralmen-

te, o grau de organização e discussão nas comunidades define o 

tempo e o andamento dos debates e decisões durantes estas as-

sembleias. É importante lembrar que, embora venha sendo esta a 

dinâmica adotada em várias regiões, essas etapas podem ser bas-

tante flexíveis, respeitando-se o tempo, as necessidades e opiniões 

dos grupos envolvidos. Destacamos, também, que, nessa etapa, 
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os conhecimentos tradicionais precisam ser valorizados, ou seja, a 

sabedoria das pessoas que conhecem bem o ambiente da região, 

permitindo que conhecimentos técnicos e científicos possam se 

somar a estes. A valorização dos diversos conhecimentos, além de 

enriquecer o debate, desperta o sentimento de importância e de 

responsabilidade dos envolvidos na construção e no cumprimento 

do acordo.

5º momento: elaboração da minuta e mapa da proposta do  

Acordo de Pesca.

Este documento deve conter: dados sobre a legislação que ampara 

a elaboração dos Acordos de Pesca, considerações sobre a necessi-

dade de se ordenar a pesca no local, a proposta do acordo organi-

zada em tópicos e os artigos da minuta. 

Em algumas regiões, a minuta do Acordo de Pesca é apresentada 

juntamente com o relato de todo o processo realizado para sua ela-

boração. A proposta de acordo é aprovada em reunião final, onde 

podem ser realizados os últimos ajustes. Em alguns casos, tais reu-

niões têm sido realizadas na Câmara dos Vereadores, onde, além 

destes, participam comunitários, pescadores e representantes de 

várias entidades governamentais e não governamentais. 

A partir daí toda a documentação (relatórios, atas de reuniões, 

minuta do Acordo de Pesca, mapa, etc.) deve ser encaminhada ao 

MPA, por intermédio de sua Superintendência Estadual, para pos-

terior publicação de Instrução Normativa. No caso de Acordos de 

Pesca incluírem ou estarem em áreas dentro de Unidades de Con-

servação Federal ou em Terras Indígenas, tais documentações de-

vem ser encaminhadas ao ICMBio e FUNAI, respectivamente. É 

importante ressaltar que a publicação da Instrução Normativa não 

é o fim do processo. O trabalho deve ser contínuo. Sendo assim, o 
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acordo deve ser monitorado permanentemente e, para isto, faz-se 

necessário estabelecer um sistema de monitoramento participativo. 

Outro aspecto muito importante é que para todas essas etapas 

existem tarefas sem as quais o processo não anda e que devem ser 

sempre fruto de planejamento. São elas: mobilização dos envolvidos, 

lista de convidados, distribuição de convites, divulgação na mídia, 

previsão de custos, solicitação de recursos, elaboração de relatórios, 

divulgação de resultados, etc.

Da experiência de construção de Acordos de Pesca em algumas 

regiões podemos destacar palavras-chave importantes: partici-

pação, informação, conhecimento, organização, objetividade, co-

municação, sustentabilidade, persistência, paciência, integração, 

parceria, senso de coletividade, respeito, senso crítico, planeja-

mento, previsão de custos. Mas há, ainda, outros desafios que en-

volvem a construção e implantação dos Acordos de Pesca, como 

exemplificamos abaixo:

• O ordenamento da pesca por si só não irá garantir a existência 

do peixe nas áreas de Acordos de Pesca. Por isso, são essenciais 

políticas que estabeleçam normas para as atividades como pe-

cuária e agricultura, por exemplo. O poder público e a justiça 

devem estar atentos e atuantes nessas questões;

• O Diagnóstico Participativo deve ser priorizado e contínuo, bus-

cando sanar as falhas que por ventura ocorram no processo;

• A comunicação precisa ser muito valorizada durante todo o 

processo. Portanto, devemos nos atentar para algumas estraté-

gias que tornem comunicação mais eficiente, com a participa-

ção efetiva dos envolvido. É necessário diversificar as formas de 

se comunicar, realizando as mobilizações com antecedência, 
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convidando a mídia para divulgar as atividades, divulgando os 

resultados das discussões, etc.;

• São imprescindíveis investimentos em fiscalização nas áreas 

dos acordos, especialmente nos primeiros anos de sua implan-

tação, para garantir o cumprimento das normas estabelecidas 

e a confiabilidade das pessoas quanto a esse instrumento de 

ordenamento e gestão;

• O analfabetismo e baixa escolaridade de parte dos ribeirinhos, 

dificulta a organização e leva à demanda por mais tempo em 

etapas do processo. Essa realidade pode ser mudada com 

maior atenção e investimento em capacitações e infraestrutura 

para educação do campo. Sistema de turmas mistas, infraestru-

tura precária, qualificação profissional deficitária não têm con-

tribuído para uma mudança significativa dessa realidade.

Os parceiros atuantes na execução de tarefas como planejamento, 

mobilização, organização, divulgação e prestação de contas referen-

tes aos acordos, devem ser também responsáveis por aquelas, junta-

mente com o órgão coordenador. Para tanto, sugerimos de imediato 

a realização de uma capacitação sobre manejo comunitário de pes-

ca e gestão compartilhada de recursos pesqueiros para técnicos go-

vernamentais e não governamentais (secretarias municipais de meio 

ambiente de produção, IEB, analistas ambientais do ICMBio, indige-

nistas da FUNAI, lideranças das Colônias de Pescadores e de outras 

entidades) para se capacitarem sobre a temática e traçar uma estra-

tégia para a construção de acordos de pesca locais. Uma vez capaci-

tados, elaborar-se-á uma proposta de agenda interinstitucional para 

a realização de diversas reuniões comunitárias para o mapeamento 

participativo dos lagos e áreas de pesca e discussão de definição de 

regras de uso desses sistemas, assim como de monitoramento. Espe-
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cialmente nas questões que dizem respeito ao jacaré, pode-se bus-

car a realização de um estudo de viabilidade de manejo do jacaré na 

área da Resex e nas Terras Indígenas, o que pode ser legalizado pelo 

ICMBio e FUNAI, com mecanismos de monitoramento e controle ins-

titucionalizados. Há exemplos, como a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável de Mamirauá no Amazonas e Resex do Lago do Cuniã em 

Rondônia. No que diz respeito à saúde e educação, sugere-se realizar 

uma articulação junto às Secretarias Municipais de Saúde e Educação, 

assim como com a Câmara dos Vereadores e todas as entidades re-

presentativas do setor pesqueiro para identificar formas alternativas 

de gestão dessas duas secretarias e atender, na medida do possível, 

as demandas existentes. Sobre a documentação do pescador junto 

ao MPA, sugere-se uma articulação das entidades representativas do 

setor pesqueiro na região com a Superintendência Estadual do MPA, 

para realizar uma agenda de mutirão itinerante para regularização da 

documentação na região.

O setor pesqueiro tem sido historicamente marcado por políticas 

descontinuadas pela ausência do Estado brasileiro nos proces-

sos de estímulo ao desenvolvimento socioeconômico das comu-

nidades pesqueiras e de políticas sustentáveis para a pesca e a 

aquicultura. A elaboração de instrumentos legais, linhas de crédito, 

fomento à produção e à organização dos pescadores não consid-

eram muitas vezes a demanda do setor. Um dos principais desafios 

do setor pesqueiro do médio Purus é fazer com que as instituições 

responsáveis assumam as suas atribuições, realizando um trabalho 

constante de diálogo e melhoria da infraestrutura da pesca na 

região, para que o pescado e o pescador sejam valorizados. Nesse 

sentido, passemos ao último item dessa publicação: o plano de 

ação para a pesca no município de Lábrea. Esse é o resultado final 

do trabalho do GT Pesca ao longo dos DPPs, pactuado no Seminário 

Regional da Pesca com diferentes atores sociais da região.
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6. Plano de ação

As propostas, apresentadas a seguir, são resultado do Seminário 

Regional da Pesca sobre o Plano de Desenvolvimento da Pesca do 

Médio Rio Purus, que consolidou todas as discussões anteriormen-

te feitas no âmbito dos Diagnósticos Participativos de Pesca realiza-

dos pelo GT em diversas comunidades.

A ideia do evento foi construir uma mesa de diálogo entre a socie-

dade civil, os poderes públicos e pescadores para juntos pactuarem 

um plano que pudesse orientar estrategicamente as ações relacio-

nadas à pesca no município. As propostas do seminário serão apre-

sentadas de acordo com os seguintes eixos temáticos: 

i. Conflitos entre pescadores, ribeirinhos e indígenas pelo uso do 

recurso pesqueiro;

ii. Infraestrutura para o setor pesqueiro;

iii. Invasões: comunidades ribeirinhas x terra indígena x pescadores;

iv. Pesca predatória: na Resex e nas Terras Indígenas do Médio Purus;

v. Organização, comercialização e financiamento;

vi. Saúde;

vii. Educação;

viii. População de Jacaré. 
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Tuko Dias
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Tabela 2. TEMA: Conflitos entre pescadores, ribeirinhos e indíge-
nas pelo uso do recurso pesqueiro

Propostas do seminário Instituições responsáveis

1. Construção do acordo de pesca nas 
áreas de uso comum na região que vai da 
cidade de Lábrea até o polo Santa Cân-
dida (Cassianã, Jurucuá, Mahaã, Crispim, 
Madeirinho e Santa Cândida). Em uma 
segunda fase se poderia ampliar o acordo 
de pesca pra todo o Rio Purus entre Lábrea 
e Pauini.

GT Pesca: APEL, Colônia e instituições  
parceiras;

ICMBio, IBAMA, FUNAI, Secretaria Munici-
pal da Produção, Câmara dos Vereadores, 
CIMI, OPAN, Focimp, Secretaria Estadual 
da Pesca.

2. Avançar nos trabalhos com Manejo de 
Lagos nas Resex e nas Terras Indígenas:

Fazer o georreferenciamento e o zonea-
mento dos lagos;

Fazer as reuniões nos polos para fechar os 
acordos sobre a vigilância e o manejo dos 
lagos;

Fazer o Manejo do Pirarucu no Lago São 
José (comunidades de Estação, São Paulo 
e Recanto). Já possui uma portaria de Lago 
publicada pelo IBAMA.

É preciso o apoio da FUNAI e ICMBio para 
se fazer o georreferenciamento dos lagos;

Organizações dos pescadores, extrativis-
tas e indígenas devem assumir o compro-
misso de fazer as reuniões nos locais.

3. Construção do Acordo de Pesca do Rio 
Cainã (área de Uso Comum).

GT Pesca: APEL, Colônia e instituições  
parceiras;

ICMBio, IBAMA, FUNAI, Secretaria Munici-
pal da Produção, Câmara dos Vereadores, 
CIMI, OPAN, Focimp, Secretaria Estadual 
da Pesca.
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Tabela 3. TEMA: Infraestrutura para o setor pesqueiro

Propostas do seminário Instituições responsáveis

1. Construção de uma estrutura de conservação e  
refrigeração adequada às condições do município:

a) 1 frigorífico completo na cidade;

b) 2 frigoríficos flutuantes com fábrica de gelo;

c) 1 fabrica de gelo.

Prefeitura Municipal de Lábrea

2. Assistência técnica para a criação de peixe em  
tanques rede e açudes.

3. Campanha para divulgar as linhas de crédito para 
pescadores da zona urbana e comunidades.

4. Fiscalização na liberação do seguro defeso.

5. Organização da feira do pescador – garantia de  
espaço físico adequado.

Prefeitura Municipal de Lábrea

6. Buscar uma política de preço mínimo para os  
pescadores (por espécies de peixes).

7. Fiscalização/ controle do preço (tabela para o  
produtor) credito para o pescador.

Prefeitura Municipal de Lábrea

Propostas para o povo  
(pescadores, ribeirinhos, indígenas)

1. Organização – participar ativamente nas Colônias.

2. Reivindicar que a feira de baixo seja entregue aos 
pescadores para que eles trabalhem nela.

3. Promover eventos para divulgar linhas de credito e 
política de pesca para os pescadores.

4. Fazer um abaixo assinado dos pescadores pedindo 
oficina sobre políticas da CONAB (exemplo: política 
de preço mínimo).

5. STTRL deve organizar junto com a CONAB oficina 
para os pescadores.

6. Cobrar de forma organizada, fazendo audiências e 
reuniões e elegendo representantes.

7. Promover evento para divulgação de linha de  
credito e políticas para a pesca.

8. Organizar um grupo que possa fiscalizar a lista de 
quem está recebendo o seguro defeso.
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Tabela 4. TEMA: Invasões entre comunidades ribeirinhas x Terra 
Indígena x pescadores oriundos de Manaus, Manacapuru, Tapauá, 
Lábrea, Pauini, Boca do Acre e Acre

Propostas do seminário Instituições responsáveis

1. Educação Ambiental:

a) Plano de Manejo da Pesca e capacitações (ex: cur-
so de legislação);

b) Orientação para trabalhos alternativos durante a 
vazante e a enchente para não pescar comercialmen-
te e não prejudicar os lagos durante estes períodos 
(específico para área indígena);

c) Proporcionar espaço de diálogo entre comunida-
des e pescadores de fora, pedindo respeito às leis 
que regem a uma unidade de conservação;

d) Reuniões entre as comunidades para discutir a 
problemática;

e) Trabalho em longo e médio prazos para divulgar 
o plano de utilização da Resex (moradores e cidade), 
sensibilização  nas TIs sobre a legislação de pesca;

f) Divulgação do período de defeso;

g) Divulgação: dos acordos que existem para todos 
os usuários, independente da área protegida. Con-
fecção de material didático para divulgação, pales-
tras e etc. 

• ICMBio, FUNAI, OPAN,  
Focimp, CPT, APEL e Colônia 
de Pescadores;

• FUNAI e instituições parcei-
ras;

• ICMBio, APEL e Colônia de 
Pescadores;

• ICMBio, Associações mãe, 
APEL, Colônia de Pescadores, 
OPAN, Focimp, CPT;

• ICMBio, Associações mãe, 
APEL, Colônia de Pescadores, 
OPAN, Focimp, CPT;

• ICMBio, FUNAI, Associações 
mãe.

2. Fiscalização:

a) Fiscalização periódicas dos órgãos competentes;
b) Elaborar um plano de fiscalização conjunto;
c) Criar postos de fiscalização ao longo da Resex;
d) Organizar com  a FUNAI expedições de fiscaliza-
ção indígenas.

• FUNAI, ICMBIO, Polícia  
Federal, Prefeitura e outros;

• FUNAI e ICMBio;

• ICMBio;

• FUNAI.

3. Outros:

a) Viabilizar o seguro defeso para quem vive da pesca;

b) Esclarecer como uma associação pode regularizar 
o manejo pesqueiro;

c) Colocação de placas na beira do lago coió, lago 
Abunini, lago Serrabá, são pontos de uso comum 
com a Resex Médio Purus;

d) Reunião entre Jarawara e ribeirinhos para não dei-
xarem barcos entrarem no Rio Cainã;

e) Estímulo a criação de peixe.

• MPA, MTE, APEL, Colônia de 
Pescadores;

• ICMBio, IEB e outros;

• FUNAI e ICMBio;

• FUNAI, ICMBio, OPAN,  
Focimp;

• Gov. municipal, estadual, 
IFAM e APEL.
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Tabela 5. TEMA: Pesca predatória na Resex e nas Terras Indígenas 
do Médio Purus

Propostas do seminário Instituições responsáveis

1. Formar Grupo de Trabalhos com as instituições para 
realizar capacitações de formação de lideranças nos 
setores e comunidades problemáticas com conflitos, no 
sentido de sensibilizar as comunidades na organização.

• ICMBio, IEB, CPT, CNS, 
GT Atamp, FUNAI.

2. Fiscalização nos períodos adequados. Deve-se cons-
truir junto com as comunidades um calendário anual das 
atividades pontuais, que esse calendário seja flexível e 
obedeça a subida e descida das águas. Atividades: i) na 
vazante fiscalizar os rios, lagos e sangradouros quanto 
a questão dos capa-saco; ii) período do defeso; iii) na 
desova dos quelônios.

• ICMBio, Polícia Militar, 
Polícia Civil.

3. Fiscalização no Rio Sepatini. É realizada a caça do 
peixe boi com Capa saco e arpão, vende como “mixira” 
para Lábrea, muitos pescadores vêm de Lábrea para 
efetuar esse tipo de pescaria.

• ICMBio, Polícia Militar, 
Polícia Civil.

4. Matança de botos para a pesca da piracatinga (realiza-
do por pescadores de Manacapuru).

• ICMBio, Polícia Militar, 
Polícia Civil.
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Tabela 6. TEMA: Organização, comercialização e financiamento

Propostas do seminário Instituições responsá-
veis

1. Organização:

a) Representação do Ministério da Pesca nos municípios  
(visitas periódicas);

b) Elaboração de cartilha com orientações sobre os  
procedimentos para regularização da documentação;

c) Apoio da prefeitura na logística para tirar os documentos 
necessários para legalização dos pescadores;

d) Fortalecimento dos pescadores/associações/colônias;

e) Legalização profissional para indígenas (documentação 
específica).

• SFPA/AM;

• IFAM, UEA, APEL, 
OPAN, CPT;

• Prefeitura, SFPA/AM, 
APEL, Colônia de Pes-
cadores;

• IEB, CPT, FUNAI, 
SFPA/AM.

2. Comercialização:

a) Aquisição de barco para escoamento da produção;

b) Aquisição de fábrica de gelo e câmara frigorífica;

c) Capacitação em boas práticas (manejo, higienização,  
beneficiamento e armazenamento do pescado);

d) Orientação sobre legislação referente à comercialização 
do pescado (defeso/tamanho);

e) Participação das comunidades na vigilância de suas áreas 
com foco na conservação dos recursos pesqueiros (denún-
cias aos órgãos competentes);

f) Planejamento / organização dos pescadores (reflexão 
sobre participação dos pescadores nas etapas da cadeia 
produtiva);

g) Monitoramento das atividades produtivas;

h) União dos pescadores (melhorar o diálogo entre pesca-
dores das comunidades e cidade / respeito ao Plano de uso 
das RESEX e Planos Gestão TI);

i) Promoção / ampliação da assistência técnica para manejo 
pesqueiro;

j) Promoção / fortalecimento da articulação da associação/
colônia com instituições parceiras;

l) Troca de conhecimentos/experiências entre as comunida-
des (intercâmbio para conhecer experiências bem sucedidas);

m) Realização de feiras livres para comercialização direta do 
pescado;

n) Garantia do acesso à informação sobre programas de 
crédito e do acesso ao financiamento;

o) Buscar subsídios para óleo diesel e gelo. 

• Articulação colônia/       
associação com pre-
feitura;

• MPA, Gov. Estado;

• Sebrae;

• IPAAM, SFPA/AM, 
MAPA;

• ICMBio;

• IEB, CCPT, APEL,  
Colônia de Pescado-
res, Prefeitura;

• IFAM, UFAM, UEA;

• FUNAI, ICMBio e  
parceiros;

• IFAM;

• IEB, CPT;

• FUNAI, ICMBio, IEB, 
OPAN;

• Colônia, APEL,  
Prefeitura;

• MPA, Bancos, MDA.
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Tabela 7. TEMA: Saúde

Propostas do seminário Instituições responsáveis

1. Respeito aos direitos do cidadão. Prefeitura, Câmara de Vereadores, 
Secretaria de Saúde, Secretaria do 
Estado, Governo Municipal, Gover-
no Federal (Ministério da Saúde), 
Sindicato, IDAM, IEB, Colônia, APEL, 
ATAMP, MPA, ICMBIO.

2. Agente Comunitário de Saúde:

a) O agente de saúde deve levar os remédios 
básicos;

b) Escolher agente que seja da comunidade e 
não da cidade, que fique fixo na comunidade;

c) Aumentar o número de agentes no interior;

d) Promover a qualificação e capacitação dos 
agentes para prestar os primeiros socorros de 
maneira adequada;

e) Garantir o material básico para o agente de saúde  
trabalhar: Gasolina, motor (15 HP) e bote.

Prefeitura e SEMSA e Sec. de Estado.

3. Unidade Básica de Saúde Fluvial:

a) Moralizar UBS fluvial da prefeitura: fazer  fun-
cionar;

b) Realizar as visitas médicas nas comunidades – 
mínimo de três visitas por ano;

c) Garantir assistência odontológica para as co-
munidades ribeirinhas;

d) Garantir assistência médica nas áreas de oftal-
mologia, cardiologista, ortopedista, dermatolo-
gista e tratamento para reumatismo;

e) Garantir a realização de exames.

Prefeitura, SEMSA.

4. Posto de Saúde:

a) Construção de postos de saúde para atendi-
mento básico;

b) Contratar profissionais que possam atender 
nesses postos de saúde;

c) Contratar técnicos de enfermagem para auxi-
liar os agentes comunitários de saúde e receitar 
medicamentos básicos.

Prefeitura e SEMSA e Sec. de Estado.
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Propostas do seminário Instituições responsáveis

5. Infraestrutura para os serviços de saúde:

a) Garantir voadeira para o atendimento de 
emergência nas comunidades;

b) Garantir materiais básicos para o trabalho dos 
agentes de saúde (motores, canoas e combus-
tível);

c) Garantir transporte rápido para a cidade para 
o deslocamento de doentes em estado grave;

d) Garantir microscópio para exames de malá-
rias e outras doenças comuns;

e) Construir poços artesianos para garantir agua 
de boa qualidade nas comunidades.

Prefeitura, SEMSA e Sec de Estado.

6. Prevenção:

a) Garantir material para o Agente Co-
munitário de Saúde ou para a equi-
pe que vá às comunidades para fazer o  
fumaceiro para prevenir a malária.

FVS e Prefeitura.

7. Medicamentos:

a) Garantir a distribuição gratuita de medica-
mentos pelo SUS;

b) Fornecer medicamentos básicos para uso nas  
comunidades;

c) Fornecer material para o “teste rápido”;

d) Fornecer material e remédios para curativos.

Prefeitura, SEMSA.

8. Comunicação:

a) Proposta de instalação de uma antena de 
celular rural em local central para o sinal possa 
ser captado nas comunidades;

b) Instalar telefones públicos nas comunidades.

Prefeitura, Governo do  
Estado e Governo Federal.

9. Tratamentos e saúde:

a) Assistência para os doentes quando precisar 
viajar para Manaus;

b) Priorizar o atendimento aos pescadores na ci-
dade;

c) Regularizar a pesagem de crianças realizada 
pelos ACS com a finalidade de acesso ao Bolsa 
Família;

d) Realizar campanhas de vacinação no interior; 

e) Tratamento de Hepatite no interior.

SEMSA e Sec de Estado.
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Tabela 8. TEMA: Educação

Propostas do seminário Instituições responsáveis

1. Pauiní - Melhoria dos serviços de educação que  
atendam aos pescadores:

a) Professores qualificados;

b) Melhoria da infraestrutura;

c) Garantia da merenda escolar (hoje está faltando);

d) Construção de escolas: formar polo para receber alu-
nos de outros lugares;

e) Garantir merendeiras e zeladoras para as escolas das 
comunidades;

f) Educação ambiental nas escolas – conscientização so-
bre a legislação ambiental.

Prefeitura de Pauini e Secre-
taria de Educação dos Go-
vernos Municipal, Estadual e 
Federal.

2. Lábrea - Melhoria dos serviços de educação que 
atendam aos pescadores:

a) Corrigir as irregularidades na distribuição da  
merenda escolar no município;

b) Garantir a utilização do transporte escolar (veículos já 
comprados e parados);

c) Garantir merendeiras e zeladoras nas escolas;

d) Priorizar a contratação de comunitários formados 
para trabalhar como professores nas comunidades.

Prefeitura de Lábrea, Gover-
no do Estado e Federal.

3. Trabalhar num processo de construção de uma casa 
familiar rural que possa atender alunos das comunida-
des ribeirinhas e pescadores em regime de alternância.

Parceria entre prefeitura, or-
ganizações dos pescadores, 
ribeirinhos e IFAM.
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Tabela 9. TEMA: População de jacaré

Propostas do seminário Instituições responsáveis

Realizar estudo (pesquisa) sobre a população de 
jacarés, principalmente no Rio Cainã, para anali-
sar se realmente há superpopulação:

a) Este é o primeiro passo para se analisar a via-
bilidade do manejo de jacarés. As comunidades 
com acesso a estes estudos podem decidir se é 
interessante iniciar as atividades de manejo ou 
não, convocando os parceiros;

b) Há a necessidade de se analisar fatores como 
estrutura, mercado consumidor (Lábrea não é um 
bom mercado) e fatores territoriais (Cainã).

UFAM, IFAM e UEA.
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8. Anexos

Anexo 01 - Lista de programas de apoio à pesca ligados ao  

Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA

1. Programa de Subvenção Econômica ao Preço    

do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras

2. Centros Integrados da Pesca Artesanal – CIPAR

3. Programa de Apoio a Cadeia Produtiva do Pescado  

(Fábricas de gelo e câmaras frigoríficas)

4. Programa de Apoio a Pequenos Empreendimentos   

da Pesca Artesanal

5. Programa de Revitalização da Frota Pesqueira   

Artesanal - REVITALIZA

6. Incentivo ao consumo de pescados/feira do peixe

7. Ação de distribuição de alimentos a grupos   

populacionais específicos

8. Linhas de crédito de apoio ao desenvolvimento     

da aquicultura e pesca
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1. Programa de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel  

para Embarcações Pesqueiras

Objetivo: Promover a equalização do preço do óleo diesel marítimo 

para a frota nacional ao preço efetivamente praticado na venda às 

embarcações estrangeiras. Inicialmente, em 1997, a subvenção eco-

nômica federal equivalia até 12% do preço de faturamento do óleo 

diesel na refinaria, sem a incidência do ICMS. Em 2004, a subvenção 

foi elevada para até 20%, e em 2007, o percentual atingiu 25% do 

preço de faturamento do óleo diesel. Este percentual foi determina-

do por Decreto Presidencial. A subvenção consiste de:

a) Isenção integral do ICMS proporcionada pelos Estados da Fede-

ração no momento da aquisição do óleo diesel, nos fornecedores 

de combustíveis;

b) Ressarcimento de até 25% proporcionado pelo Governo Federal 

da diferença no preço pago pelo óleo diesel para equiparar aos ní-

veis internacionais após análise de requerimento e adimplência do 

beneficiário.

O MPA é responsável pela coordenação do Programa no país e pelos 

ressarcimentos da subvenção econômica ao preço do óleo diesel. É 

o MPA que estabelece uma cota anual de óleo diesel, quantificada 

em litros, por embarcação, tendo como base a potência do motor 

da embarcação, o consumo médio do combustível no ano anterior.

Participação e controle social: são participantes todos os proprietá-

rios de embarcações motorizadas, cujo combustível seja óleo diesel 

marítimo, armadores ou arrendatários, pessoas físicas ou jurídicas, 

de embarcações pesqueiras nacionais, e também as pessoas jurídi-

cas brasileiras arrendatárias de barcos pesqueiros estrangeiros, nos 

termos da legislação.
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Modelo de gestão: O Programa é de abrangência nacional e estão 

em andamento nos Estados que possuem o Decreto de isenção 

do ICMS; Atualmente são 13 Estados vinculados ao Programa: Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pará, Para-

ná e Amapá. Para cada Estado, o MPA poderá formalizar acordos de 

cooperação objetivando estabelecer sistemática de interação ope-

racional no controle dos benefícios concedidos.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/pescampa/oleo-diesel.

2. Centros Integrados da Pesca Artesanal – CIPAR

A implantação dos CIPAR prevê investimentos em estruturas de re-

cepção, beneficiamento e comercialização de pescado, bem como 

em unidades de apoio ao processo de educação e qualificação pro-

fissional das comunidades, buscando integrar ações convergentes 

para estimular o desenvolvimento sustentável das comunidades 

pesqueiras. Para definição de áreas para implantação dos CIPAR são 

combinados critérios como os seguintes: constituírem comunidades 

pesqueiras relevantes, estarem situados nos Territórios da Pesca e 

Aquicultura, estarem situados na área prioritária da Agenda Social 

dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Objetivo: O CIPAR constitui uma política pública que tem como 

objetivo agregar valor e gerar trabalho e renda nas comunidades 

pesqueiras, incorporando princípios de economia solidária na auto-

gestão das infraestruturas da cadeia produtiva e preocupação com 

a gestão compartilhada dos recursos pesqueiros. 

Participação e controle social: Os projetos são discutidos junto com 

as comunidades pesqueiras e elaborados tendo por base a aplica-

ção de diagnósticos rápidos participativos - DRP. Para controle so-
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cial, acompanhamento da implantação e apoio a gestão, estímulo à 

formação de conselhos gestores, envolvendo as principais institui-

ções relacionadas com a pesca na região.

Modelo de gestão: A proposta é que os CIPAR possam ser auto 

geridos pelos integrantes das comunidades pesqueiras, por in-

termédio de suas entidades representativas, imbuídas dos princí-

pios do associativismo e cooperativismo, uma vez que os centros 

têm como base o trabalho coletivo e como objetivo a geração e 

distribuição de oportunidades de trabalho e renda àqueles que 

participam da produção, beneficiamento, comercialização e distri-

buição do pescado. Para acompanhamento e apoio à autogestão 

dos empreendimentos que compõem o CIPAR, a proposta é tra-

balhar com Incubadoras de Cooperativas selecionadas por meio 

de editais públicos, bem como organizar conselhos gestores, para 

propiciar controle social e apoio institucional. Atualmente, 5 CI-

PAR contam com convênios para incubação, e 4 com projetos se-

lecionados via edital público.

Mais informações: www.mpa.gov.br.

3. Programa de Apoio a Cadeia Produtiva do Pescado  

(Fábricas de gelo e câmaras frigoríficas)

Objetivo: Estabelecer uma política nacional e permanente de qua-

lificação da cadeia produtiva do pescado, com fabricação e distri-

buição de gelo, tendo em vista a melhora das condições de con-

servação do pescado, a redução de custos e aumento da renda dos 

pescadores artesanais e a oferta de pescado de melhor qualidade e 

com preço mais acessível aos consumidores.
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Objetivos específicos:

• Realizar parcerias com entidades públicas e entidades privadas 

sem fins lucrativos para estabelecimento de projetos locais de 

melhoria da qualidade da cadeia produtiva do pescado;

• Disponibilizar equipamentos de fabricação de gelo de fácil ins-

talação, com menor custo operacional possível e com diferen-

tes capacidades de produção de gelo de acordo com as dife-

rentes realidades locais;

• Estabelecer um processo transparente e continuado para aces-

so das entidades ao projeto e aos equipamentos, por meio de 

chamada pública para projetos com edital de cadastramento 

de entidades;

• Desenvolver um programa de capacitação para apoiar a auto-

gestão das fábricas de gelo e que também aborde outros te-

mas essenciais à qualificação da cadeia produtiva e a sustenta-

bilidade da atividade pesqueira.

Participação e controle social: O acesso ao programa se dá por meio 

de editais públicos. Os resultados dos editais são publicados no Diá-

rio Oficial da União e no site do MPA. As Superintendências Fede-

rais de Pesca e Aqüicultura (SFPA) acompanham a implantação do 

programa nos Estados, realizando vistorias prévias à instalação dos 

equipamentos e reuniões com as entidades selecionadas. 

Modelo de gestão: Conforme estipulado no Termo de Permissão de 

Uso, a gestão dos equipamentos é de responsabilidade da entidade 

parceira, sendo que o MPA estimula a formação de conselhos ges-

tores para acompanhar a execução do programa nos municípios, e 

para articular um conjunto mais amplo de entidades parceiras.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/pescampa/
artesanal.
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4. Programa de Apoio a Pequenos Empreendimentos 

da Pesca Artesanal

No exercício da atividade, os pescadores se deparam com inúme-

ras dificuldades, em função da precariedade do trabalho, da falta 

de acesso aos meios de produção e da dependência resultante 

das formas predominantes de comercialização do pescado. A co-

mercialização, a melhoria da qualidade do pescado a ser comer-

cializado e os processos de intermediação continuam sendo o 

ponto mais crítico para o desenvolvimento da pesca artesanal e ao 

aumento de renda dos pescadores. É necessário considerar que 

existe um alto nível de informalidade na cadeia produtiva da pesca 

e que existe uma ampla variedade de atividades que geram traba-

lho e renda, que não estão formalizadas. Estas atividades consti-

tuem importante estratégia de sobrevivência para um significativo 

número de famílias de pescadores artesanais. 

Objetivo: O programa tem por objetivo implementar ações de forta-

lecimento da cadeia produtiva da pesca artesanal disponibilizando 

equipamentos e materiais para organizações produtivas ou repre-

sentativas de pescadores artesanais, sem fins lucrativos, estimulando 

iniciativas de geração de trabalho e renda, pela melhoria das condi-

ções de pesca, da agregação de valor aos produtos pesqueiros e 

de aproveitamento de subprodutos da pesca. São disponibilizados 

equipamentos para as seguintes categorias de pequenos empreen-

dimentos: manipulação de mariscos; pontos fixos de comercializa-

ção; acampamentos de pescadores e cozinhas comunitárias.

Participação e controle social: A forma de acesso ao programa se dá 

por meio de edital público. Os resultados dos editais são publicados 

no DOU e no site do MPA. As SFPAs acompanham a implantação do 

programa nos Estados, realizando vistorias prévias à instalação dos 

equipamentos e reuniões com as entidades selecionadas.



75

Diagnóstico e Elaboração Participativa do Plano de Desenvolvimento da Pesca no Município de Lábrea-AM       

Modelo de gestão: O programa preconiza a autogestão dos em-

preendimentos pelas entidades selecionadas, sendo que o MPA 

esta articulando ações de capacitação para dar suporte à gestão.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/pescampa/artesanal.

5. Programa de Revitalização da Frota Pesqueira   

Artesanal - REVITALIZA

O Programa REVITALIZA objetiva instituir política pública perma-

nente, que promova a gradativa qualificação e/ou substituição de 

embarcações pesqueiras artesanais, sem implicar em aumento do 

esforço de pesca e sem implicar em exclusão de trabalhadores do 

setor, oferecendo as condições para a revitalização da frota pes-

queira artesanal em benefício da sustentabilidade ambiental, so-

cial e econômica da atividade. O Programa prevê um conjunto de 

ações para promover o acesso ao PRONAF Mais Alimentos para 

alcance de seus objetivos, entre as quais destacam-se: a elabora-

ção de cartilha de orientações e material de divulgação, a celebra-

ção de acordos de cooperação e convênios para assistência técni-

ca aos pescadores, o financiamento de projetos demonstrativos e 

ações de apoio à comercialização.

Objetivos específicos:

• promover o incremento da qualidade do pescado capturado 

pelos pescadores artesanais através da modernização, conclu-

são e da substituição de suas embarcações;

• promover a geração de renda para os trabalhadores do setor, 

por meio da melhoria da qualidade do produto e da redução 

de custos operacionais;

• promover melhores condições de trabalho e de segurança do 

trabalhador a bordo;
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• desenvolver ações focadas nas frotas definidas como prioritá-

rias, anualmente, ao longo da execução do programa, buscan-

do estimular o ingresso de beneficiários;

• implementar normatizações que estabeleçam as bases para a 

revitalização gradual das frotas pesqueiras artesanais;

• implementar projetos demonstrativos visando difundir inova-

ções tecnológicas em consonância com o objetivo geral do 

programa;

• desenvolver ações de fomento e apoio à comercialização da 

produção dos beneficiários que ingressarem no programa;

• desenvolver projetos de assistência técnica nos principais Terri-

tórios de Pesca e Aquicultura, onde se localizam as frotas prio-

rizadas anualmente.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/revitaliza.

6. Incentivo ao consumo de pescados/feira do peixe

Programa de apoio para infraestrutura de comercialização no va-

rejo para pescadores artesanais e aquicultores familiares enqua-

drados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF. Consiste na distribuição de módulos (kits) 

que possibilitam a comercialização direta do pescado, garantindo 

maior renda aos pescadores artesanais e aquicultores familiares e 

menor preço ao consumidor final.

Objetivo: Possibilitar a comercialização direta do pescado, em condi-

ções adequadas, garantindo maior renda aos pescadores artesanais e 

aquicultores familiares e menor preço ao consumidor final. 
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Instrumento Legal que o instituiu: Acordo de Cooperação Técnica 

entre o MPA e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).

Participação e controle social: As entidades de pescadores e aqui-

cultores são selecionados via Editais de Chamada Pública com crité-

rio claros e objetivos.

Modelo de gestão: são entregues em sistema de comodato, como 

um empréstimo, pelo prazo de um ano. O equipamento é doado 

definitivamente para a comunidade após avaliação quanto às con-

dições de manutenção do kit, bem como quanto à efetividade do 

emprego da utilização deste. Cabe diretamente as organizações dos 

pescadores/aquicultores a gestão do módulo.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/incentivo-a-comercializacao/

26-infraestrutura-e-fomento/ 381-programa-feira-do-peixe.

7. Ação de distribuição de alimentos a      

grupos populacionais específicos

Distribuição de alimentos a grupos populacionais prioritários, den-

tro da categoria pescador artesanal. A Distribuição de Alimentos a 

Grupos Populacionais Específicos é uma política pública de caráter 

emergencial e tem como objetivo a distribuição gratuita de cestas 

de alimentos para as famílias identificadas em situação de insegu-

rança alimentar e nutricional. A ação é coordenada pela Secretaria 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) do Ministé-

rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e é ope-

racionalizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 

em conjunto com o MPA, além de outros órgãos públicos federais e 

organizações não governamentais. A composição dessas cestas de 

alimentos é feita por meio do Programa de Aquisição de Alimentos 
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(PAA), instituído pela Lei nº 10.696, de 2 de junho de 2003, coorde-

nado pela Sesan/MDS e operacionalizado pela Conab em parceria 

com estados e municípios. Os grupos populacionais que participam 

da distribuição de alimentos são pescadores artesanais, povos indí-

genas, quilombolas, comunidades de terreiros, trabalhadores rurais 

sem terra que pleiteiam acesso ao programa de reforma agrária e 

famílias atingidas por barragens.

O MDS define um critério geral para a indicação das famílias a se-

rem atendidas – a situação de insegurança alimentar e nutricional – e 

as instituições parceiras da ação desenvolvem critérios específicos, 

adequados à realidade de cada grupo populacional. A obrigação 

do MPA consiste em retirar e distribuir, diretamente ou por meio de 

parcerias, os alimentos das unidades armazenadoras da Conab, em 

tempo hábil, às famílias beneficiárias.

Modelo de gestão: A participação dos beneficiários é feita por meio 

das indicações dos parceiros, responsáveis pela interlocução com 

cada um dos grupos populacionais. Com relação ao controle social, 

cabe à comunidade atendida acompanhar, monitorar e fiscalizar o 

andamento da Ação. Caso seja identificada alguma irregularidade, 

os beneficiários devem denunciar às autoridades competentes.

Mais informações: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/

aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar.
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8. Linhas de crédito de apoio ao desenvolvimento    

da aquicultura e pesca

Objetivo

Fortalecer e modernizar a infraestrutura produtiva dos setores de 

aquicultura e pesca, estimulando a sua competitividade e sustenta-

bilidade, mediante a concessão de financiamento de itens necessá-

rios à viabilização econômica dos empreendimentos.

Plano Safra 2012-2014 – Novidades para a Pesca Artesanal

• Limite do crédito de custeio: de R$ 50 mil para R$ 80 mil;

• Prazo do crédito de custeio: de até 1 ano para até 2 anos;

• Programa Revitaliza: financiamento para aquisição e obras de 

construção de embarcações de pesca de pequeno porte; 

• Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP: item obrigatório para 

obtenção do crédito; 

• Ampliação do limite de financiamento: Pronaf Jovem, Pronaf Mulher, 

Pronaf Agroindústrias Familiares e Pronaf Cotas-Partes; 

• Redução da comprovação da renda na atividade: de 70% para 50%; 

• Elevação da renda bruta anual: pescador de até R$ 110 mil para até 

R$ 160 mil;

• Elevação da renda bruta anual: para o Grupo B ampliação de R$ 6 

mil para R$ 10 mil; 

• Redução da taxa de juros: crédito de custeio de 4,5% para 4% ao 

ano.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/ 

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/ 

plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-20122013.
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PRONAF Microcrédito Produtivo para Pesca e    

Aquicultura - Investimento e Custeio

Beneficiários: pescadores e aquicultores que desenvolvam suas 

atividades como subsistência, praticando trocas sem fins lucrativos 

e que tenham o trabalho familiar como base na exploração da 

atividade. Obtenham, no mínimo, 50% da renda familiar oriunda da 

exploração pesqueira, aquícola e gere renda bruta anual familiar 

de até R$ 10.000,00.

Finalidades: oferta de crédito para investimento e custeio. 

Objetivo: financiar as atividades desenvolvidas no setor produtivo 

que sejam compatíveis com o melhor emprego da mão-de-obra fa-

miliar, podendo cobrir qualquer demanda que possa gerar renda 

para a família atendida. 

Vantagens: no pagamento do financiamento terá direito a bônus de 

adimplência de 25% sobre cada parcela de dívida paga até a data 

do seu vencimento.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/

plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-20122013.

PRONAF Mulher - Microcrédito Produtivo para Pesca    

e Aquicultura – Investimento e Custeio

Beneficiárias: mulheres pescadoras e aquicultoras que desenvolvam 

suas atividades como subsistência, praticando trocas sem fins lucrativos 

e que tenham o trabalho familiar como base na exploração da atividade 

e obtenham, no mínimo, 50% da renda familiar na exploração pesquei-

ra ou aquícola e gere renda bruta anual familiar de até R$ 10.000,00. 

Finalidades: oferta de crédito para investimento e custeio.
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Objetivo: financiar as atividades desenvolvidas no setor produtivo 

que sejam compatíveis com o melhor emprego da mão-de-obra fa-

miliar, podendo cobrir qualquer demanda que possa gerar renda 

para a família atendida. 

Vantagens: no pagamento do financiamento terá direito a bônus de 

adimplência de 25% sobre cada parcela de dívida paga até a data 

do seu vencimento.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/ 

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/ 

plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-20122013.

PRONAF Custeio

Beneficiários: pescadores artesanais e aquicultores familiares.

Finalidades: ofertar crédito de custeio da produção.

Objetivo: financiamento das despesas que são feitas em cada safra 

ou ciclo de produção, beneficiamento e industrialização da produção 

própria e/ou de terceiros.

Vantagens: garante o fluxo de recursos necessários ao exercício das 

atividades produtivas até o momento da captura e comercialização 

dos produtos.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/ 

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/ 

plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-20122013.
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PRONAF Mulher - Investimento

Beneficiários: mulheres pescadoras e aquicultoras integrantes de 

unidades familiares de produção enquadradas no PRONAF indepen-

dente de sua condição civil.

Finalidades: ofertar crédito de investimento para as mulheres aquicul-

toras familiares e pescadoras artesanais. 

Objetivo: financiamento das atividades desenvolvidas no âmbito da 

pesca e aquicultura produtiva, inclusive montagem de agroindústrias 

caseiras, artesanato e turismo rural, dentre outras.

Vantagens: gerar uma segunda renda para investimento na pro-

priedade familiar, independente do marido ou companheiro ter 

acessado financiamentos tradicionais de custeio e investimento 

do programa.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/ 

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/ 

plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-20122013.

PRONAF Jovem - Investimento

Beneficiários: jovens pescadores e aquicultores pertencentes a famí-

lias enquadradas no PRONAF, maiores de 16 anos e com até 29 anos 

de idade, independentemente dos limites definidos para outros fi-

nanciamentos ao amparo do PRONAF.

Finalidades: crédito de investimento para apoiar a atividade pes-

queira desenvolvida pelos jovens aquicultores e pescadores.

Objetivos: valorizar a participação da juventude no trabalho e na ge-

ração de renda rural, que poderá montar um projeto produtivo do 

seu interesse, aplicar os seus conhecimentos e gerir a sua atividade. 
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Vantagens: iniciação ao crédito que poderá estimular e facilitar a 

emancipação da juventude no campo.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/ 

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/ 

plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-20122013.

PRONAF Agregação de Renda para Aquaindústrias Familiares - 

Investimento

Beneficiários: cooperativas, associações ou outras formas associativas 

que têm, no mínimo, 90% de seus sócios ativos formado por pescadores 

ou aquicultores enquadrados no PRONAF. 

Finalidades: ofertar créditos de investimento, inclusive em infraestrutura, 

que visem o beneficiamento, o processamento e a comercialização da 

produção de pescado. 

Objetivos: financiamento das necessidades de investimento, benefi-

ciamento, industrialização da produção própria e/ou de terceiros e im-

plantação de pequenas e médias aquaindústrias.

Vantagens: apoiar a inclusão dos pescadores e aquicultores 

no processo de aquaindustrialização e comercialização da sua 

produção, de modo a agregar valor, gerar renda e oportunidades 

de trabalho no meio rural, garantindo a melhoria das condições de 

vida das populações beneficiadas.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/ 

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/ 

plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-20122013.
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PRONAF Aquaindústrias Familiares - Custeio

Beneficiários: cooperativas, associações ou outras formas associativas 

que têm, no mínimo, 90% de seus sócios ativos formados por 

pescadores ou aquicultores enquadrados no PRONAF. 

Finalidades: ofertar crédito de custeio e comercialização da produção. 

Objetivos: custeio do beneficiamento e industrialização da produ-

ção, inclusive aquisição de embalagens, rótulos, condimentos, con-

servantes, adoçantes e outros insumos, formação de estoques de 

insumos, formação de estoques de matéria prima, formação de es-

toque de produto final e serviços de apoio à comercialização, adian-

tamentos por conta do preço de produtos entregues para venda, 

financiamento da armazenagem e conservação de produtos para 

venda futura em melhores condições de mercado.

Vantagens: proporcionar melhores condições de venda do pescado.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/ 

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/ 

plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-20122013.

PRONAF Cotas-Partes – Investimento e Custeio

Beneficiários: pescadores e aquicultores filiados a cooperativas de 

produção que tenham, no mínimo, 70% de seus sócios ativos en-

quadrados no PRONAF e que, no mínimo, 55% da produção benefi-

ciada, processada ou comercializada sejam oriundas de associados 

enquadrados no PRONAF comprovado pela relação escrita com o 

número da Declaração de Aptidão (DAP) de cada associado a ser 

fornecido pelo MPA ou instituição conveniada. 

Finalidades: ofertar crédito de investimento e custeio.
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Objetivos: financiamento da integralização de cotas-partes dos pes-

cadores e aquicultores associados a cooperativas de produção, com 

aplicação dos recursos em capital de giro, custeio ou investimento.

Vantagens: incrementa a competitividade do complexo aquaindus-

trial das cooperativas brasileiras, por meio da modernização dos sis-

temas produtivos e de comercialização.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/ 

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/ 

plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-20122013.

PRONAF Mais Alimentos – Investimentos

Beneficiários: pescadores e aquicultores que apresentem proposta 

ou projeto de crédito para investimento em que ficar comprovado 

que, no mínimo, 50% da renda da unidade familiar sejam oriundas 

das atividades de produção, armazenagem e transporte no âmbito 

da pesca e aquicultura.

Finalidades: ofertar recursos de investimento para a produção de 

pescado.

Objetivo: investimento nas atividades de pesca e aquicultura.

Vantagens: oferece aos pescadores e aquicultores condições para 

investirem em seu negócio, qualificarem os meios de produção e 

expandirem as atividades produtivas.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/index.php/ 

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/ 

plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-20122013.
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PRONAF Revitalização da Frota Pesqueira Artesanal - Investimento

Beneficiários: pescadores das frotas artesanais de até 20 AB que 

atuem na pesca de camarão sete barbas, lagosta, pargo, atum e 

polvo, que apresentem proposta ou projeto de crédito para inves-

timento, comprovado que no mínimo, 50% da renda da unidade 

familiar sejam oriundas das atividades de produção. 

Finalidade: aquisição, modernização, reforma e obras de constru-

ção de embarcações.

Objetivo: recursos de investimento para revitalizar a frota pes-

queira artesanal. 

Vantagens: as melhorias tecnológicas proporcionam incremento na 

qualidade do pescado capturado, economicidade no sistema de 

captura e melhorias gerais de trabalho a bordo.

Mais informações: http://www.mpa.gov.br/i dex.php/ 

infraestrutura-e-fomentompa/fomento/credito/ 

plano-safra-da-pesca-e-aquicultura-20122013.





Realização

Apoio

Projeto Conservação da Biodiversidade em Terras Públicas na Amazônia


