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Pesca de Pequena Escala

• Importante para a segurança alimentar e como fonte de renda

• 2010 = Brasil = 10 lugar pesca extrativa continental (FAO, 2012)

• 2012 = 249.600,2 toneladas de pescado (FAO, 2014) 

• 137.144,5 t (54,94%) da região Norte

• TO = 1,4% da região Norte



Pesca de Pequena Escala

• Projetos de desenvolvimento = Impactos causados na ictiofauna e na
pesca

• Pescadores invisibilizados - não há reconhecimento da pesca como
atividade econômica

• Estímulo a produção aquícola em reservatórios - economia de 
mercado

Cerca de 70% dos estoques mais importantes para a economia pesqueira vêm
sendo sobrexplorados nas últimas décadas (BERKES et al., 2001)



CO-MANEJO

Fonte: TBTI, 2013; FAO, 2012

 Promover a sustentabilidade da PPE = aumentar a 
segurança alimentar, diminuir a pobreza e preservar as 
tradições e cultura de milhões de pessoas;

 Gestão centralizada x descentralizada - gestão
compartilhada dos recursos pesqueiros

 Melhoria na renda / conservação dos recursos pesqueiros;



A pesca Artesanal no Estado do Tocantins, e mais especificamente
nos Territórios da APA/Cantão e Médio Araguaia, vem sendo
realizada a cada ano por um número cada vez maior de pessoas,
principalmente nas temporadas de praia que vão de junho a agosto,
quando o turismo local fica em mais evidência.

Este fato, aliado ao aumento da pressão das práticas agropecuárias
no entorno destes recursos hídricos vêm trazendo sérias
consequências para o ambiente dessa região, como a redução
drástica nos estoques pesqueiros, inclusive com a escassez de algumas
espécies, e colocando em risco a continuidade da atividade
pesqueira artesanal profissional de forma sustentável, garantia de
sobrevivência de várias famílias de pescadores que tem nesta
atividade o único meio de adquirir renda.



Acordos de Pesca no Tocantins



O projeto PESCAR está sendo desenvolvido junto as
Colônias de Pescadores do município de
Araguacema (Z-5), e Couto Magalhães (Z-9). Existe
atualmente 102 pescadores no município de
Araguacema, onde 62 aderiram ao projeto; e 133 no
município de Couto Magalhães, com uma adesão de
41 pescadores e pescadoras.



Araguacema Couto Magalhães



Componente 1 - Criação e implementação de acordos de pesca

Componente 2: Gestão comunitária dos lagos

Componente 3: Apoio à transformação e comercialização de peixe

Componente 4: Apoio ao monitoramento e fiscalização do projeto



Avanços do Projeto

Aprovação e publicação da Instrução Normativa Nº 03/2015;

Aprovação e publicação da Portaria Nº 300/2015;

Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com a Embrapa Pesca e Aquicultura;

Elaboração do Plano de Manejo para os Acordos de Pesca;

Elaboração do Plano de Negócios para os Acordos de Pesca e suas 
respectivas Colônias;

Fechamento da Pesca Amadora na Região dos Lagos pertencentes ao Projeto;

Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com o Naturatins;

Aprovação e publicação da Portaria Nº 124/2017.









Ações realizadas

Capacitações;

Seminários e Oficinas;

Assembleias Intercomunitárias



Capacitações

• Associativismo e Cooperativismo;

• Manejo e Conservação de Pescado em 
Lagos;

• Monitor Voluntário do Meio Ambiente;

• Metodologia de Contagem de Pirarucu

















Seminários e Oficinas

• Oficina de Concertação em Pesca;

• Oficina para Elaboração do Plano de 
Manejo;

• Oficina para Elaboração do Plano de 
Negócio;

• Seminário de Integração da Pesca 
Artesanal no Araguaia.







Assembleias Intercomunitárias

• 12 Assembleias em Araguacema;

• 11 Assembleias em Couto Magalhães;































Grato pela atenção!

Onivaldo Rocha
Técnico da COOPTER

Consultor Técnico do Projeto Pescar
onivaldo.rocha@gmail.com

(63) 98461-3552




