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A pesca artesanal no rio Araguaia-TO.
Lições aprendidas pela pesquisa



Contexto

A água ,o Peixe e a Pesca.

Aguas continentais • 0,01% da água do planeta;

40• % dos peixes e 20% dos vertebrados;

Dificuldade de avaliação dos estoques (em países em desenvolvimento, •

65% dos habitats ameaçados por ações antrópica);

Brasil com maior biodiversidade do mundo!•

Frequentemente não monitorada e drasticamente não reportada (• 80% 
está em países em desenvolvimento)

Brasil • 11º no ranking mundial de produção pesqueira continental (FAO, 
2016). Mito?

Importância enquanto Indivíduo• 1 (Segurança alimentar e econômica, 
empoderamento);

Sociedade• 1 (serviços culturais e recreativo, saúde humana e bem estar)

Ambiente• 1 (biodiversidade e função ecossistêmica)

1- Lynch et al, 2016.



Iniciativas

1. Conhecimento e adaptação tecnológica para desenvolvimento 
sustentável da pesca artesanal no rio Araguaia (TO) 2015-2018

2. Monitoramento e manejo participativo da pesca artesanal 
como instrumento de desenvolvimento sustentável em 
comunidades da região amazônica (TO/PA/RR) 2017 a 2020



Objetivos

1. Conhecer a pesca do rio Araguaia (TO), com os pescadores 
artesanais, observando as tecnologias (captura, embarcações 
e conservação à bordo);

2. Discutir  e pesquisar tecnologias  de  captura,  embarcações  
e conservação de pescado para melhorar a eficiência com 
menos prejuízos ao meio ambiente;

3. Conhecer melhor a biologia dos principais peixes capturados  
pela pesca;

4. Conhecer melhor a comercialização da pesca (cadeia 
produtiva);



Fonte: Alencar, 
2014

2014
.

.

Onde?



O Diagnóstico em 2016
Município Instituição SEMANA Número de 

pescadores 

declarados pela 

colonia

Número de 

participantes das 

oficinas

Couto Magalhães Colônia Z-09 28/03 a 30/03 134 53

Araguacema Colônia Z-05 30/03 a 01/04 102 39

Esperantina Colônia Z-21 25/04 a 27/04 676 133

Araguatins Colônia Z-01 27/04 a 29/04 1100 115

Xambioá Colônia Z-33 30/05 a 01/06 160 28

Araguanã Colônia Z-32 01/06 a 03/06 180 94

Lagoa da Confusão/Pium Aldeia Boto Velho 20 a 24/06. 186* 24

Formoso do Araguaia Aldeia Canoanã 20 a 24/06. 437* 43

Aragominas Colônia Z-24 04/07 a 06/07 92 53

Santa fé do Araguaia Colônia Z-19 06/07 a 08/07 180 37

Caseara Colônia Z-06 1 a 4/08 145 31

Garimpinho/ Araguaína Colônia Z-18 12 a 14/09 43 28

Pau D’ arco Colônia Z-17 14 a 16/09 367 18

Lagoa da Confusão Aldeia Macaúba 17 a 19/10 100* 29

Lagoa da Confusão Aldeia Fontoura 20 a 21/10 660* 16

Total 4.562 741

*População total da aldeia



Como ?   Abordagem Participativa



• Protagonismo do pescador
• Necessidade de auto-afirmação
• Consciência da racionalidade como estado de direito.





Variáveis estudadas

Captura•
Ocorrências e tipos•

Proporção de uso•

Tempo de uso•

Custo de aquisição•

Dificuldade de manuseio•

Tipos de pescaria•

Principais espécies•

Materiais•

Locais de pesca por petrecho•

• Embarcações
• Ocorrências e tipos

• Materiais 

• Tamanho 

• Propulsão

• Capacidade de carga

• Tripulação 

• Jornada de trabalho

• Dinâmica da frota



Variáveis estudadas

Abate e conservação a bordo•
Formas de abate•

Métodos de insensibilização•

Conservação•

Processamento de pescado•

Uso do gelo•

• Cadeia produtiva
• Socieconomia

• Destino da produção

• Financiamento

• Assistência técnica

• Cadeia de frio

• Transporte

• Compradores 

• Preço de venda

• Benefícios sociais

• Controle da atividade

• Meios de comunicação

• Grau de instrução



Resultados/destaques





Conhecer o emalhe em seus detalhes





Período de desova/migração
Que migram•

Declinaram ao longo do tempo•

Importancia• econômica

Definição de • 5sp

• 1- Surubim/cachara Pseudoplatystoma punctifer

• 2- Pacu-manteiga Myleus spp

• 3-Barbado Pinirampus pirinampu

• 4-Surubim-chicote Pseudoplatystoma punctifer

• 5-Pacu-branca Mylossoma spp





Frota de 2100 embarcações





Cocho Fibra de vidro

Alto potencial de desenvolvimento tecnológico



Dinâmica da frota



Formas de Insensibilização/Abate 
indicadas

Atordoamento 
por golpe

Insensibilização 
imediata, escolher 
método de abate, 
baixo consumo de 

ATP.

Excelente qualidade

Atordoamento 
cerebral

Insensibilização 
imediata, escolher o 

método de abate, 
baixo consumo de 

ATP. 

Excelente qualidade

Obs: perfuração 
cerebral



Formas de abate não indicadas

Asfixia
Morte lenta, stress, 
dor, gasto ATP, baixa 

qualidade

Termonarcose
Morte lenta, stress, 

dor, gasto ATP, 
baixa qualidade

Deslocamento 
de queixo

Morte lenta, stress, 
dor, gasto ATP, baixa 

qualidade



Assistência técnica

Sim
15%

Não
85%

Recebe algum tipo de assistência técnica? 

COOPTER
59%

RURALTINS
30%

Colônia
11%



Outras fontes de renda

Sim
29%

Não
71%

Realiza outras atividades além da pesca?

Agricultor  
Familiar

59%

Barqueiro
23%

Diarista
18%



Conflitos com outras atividades

Favorece
56%

Prejudica 
44%

A pesca esportiva, a piscicultura e o turismo tem 
influenciado de alguma maneira a venda do peixe?

Turismo
62%

Pesca 
Esportiva

26%

Piscicultura
12%

Turismo
56%

Pesca 
Esportiva

25%

Piscicultura
19%



Lições aprendidas

Modelo de desenvolvimento econômico ✓

insustentável na bacia do Araguaia 
Políticas públicas inadequadas, falta de assistência técnica, expansão ✓

de pecuária nas planícies (Oviedo e Bursztyn, 2016)

Perda ✓ de 55% da vegetação nativa e alteração das características 
hidrológicas e morfológicas de 82 mil km2 na bacia do rio Araguaia 
(COE et al., 2011);

Barramento/desvios do rio por hidrelétricas (Tucuruí) ✓ 80% dos 
estoques não sobem mais o rio (Cintra et al 2013), mas faltam estudos 
de locais de reprodução e alimentação 



Lições aprendidas

Novos modelos de gestão baseado em •

abordagens mais participativas (grande 
distancia entre conhecimento científico e 
tradicional;

Ação institucional integrada e complementar; •

continuidade de ações. Ninguém trabalha 
sozinho!!!



Parcerias



Lições aprendidas

✓Informação primária continua e de qualidade 
da pesca como política de estado;
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Prysthon et al., 2017

2013 e 2014



Mudanças climáticas



Agencia Nacional de Águas (2016)

Araguaia



2. Monitoramento e manejo participativo da pesca artesanal 
como instrumento de desenvolvimento sustentável em 
comunidades da região amazônica (TO/PA/RR) 2017 a 2020

• Subsidiar ações mitigadoras de recuperação, conservação e uso 
sustentável dos recursos pesqueiros e florestais  

• Capacitar os atores da cadeia produtiva da pesca para empoderá-los de 
práticas de gestão participativa e educação ambiental;

• Articular e subsidiar políticas públicas visando melhores medidas de 
manejo e gestão pesqueira na região dos estados envolvidos nesta 
proposta por intermédio da interpretação dos dados de desembarque;

• Monitorar os desembarques pesqueiros e apresentar, de forma 
sistemática, às comunidades envolvidas visando acompanhar os 
principais índices de abundância das capturas.



Estratégia Embrapa Roraima
3 municípios

UNIFESSPA
4 municípios

Xambioá

IFTO-Araguatins
3 municípios

Resultados em 
comum para 

proposta 
unificada para 

a Amazônia

Comitê gestor
Abordagem Participativa
Capacitações
Monitoramento de 
desembarques (U e f)

IBGE 
acompanhando



Publicações 
Principais espécies capturadas pela pesca artesanal no município de 
Xambioá-Tocantins. 

Conhecimento, tecnologias e estratégias de captura da pesca 
artesanal no rio Araguaia-TO.

Produção, sazonalidade das principais espécies 
capturadas pela pesca artesanal no rio Araguaia-TO.



Obrigado

adriano.prysthon@embrapa.br

63 3229-7892

mailto:Adriano.prysthon@embrapa.br



