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INTRODUÇÃO 

Os grandes bagres amazônicos (ordem dos Siluriformes) fazem longas 

migrações através do canal principal do sistema Solimões-Amazonas (Lowe-McConnell, 1987). Os 

principais representantes desse grupo são a dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), a piramutaba 

(B. vaillantii) e a piraíba (B. filamentosum). Segundo Freitas e Rivas (2006), estudos feitos indicam 

que a piramutaba e a dourada realizam extensas migrações, mais de três mil km para completarem 

seus ciclos de vida. Enquanto as pescarias dessas espécies assumem características industriais na 

foz do rio Amazonas, ao longo do eixo Solimões-Amazonas elas são praticadas em modalidades 

estritamente artesanais (FREITAS e RIVAS, 2006) 

Conforme Barthem e Goulding (1997), a piramutaba e a dourada são peixes de 

importância comercial na Amazônia, mas infelizmente, nada estava sendo feito para o manejo de 

suas pescarias. Os autores ainda enfatizaram que o ciclo de vida dessas espécies é tão restrito, que 

qualquer plano de manejo que fosse formado naquele momento teria que se fundamentar 

principalmente em suposições. Anos mais tarde, Ruffino (2005) afirmou que (ainda) não havia 

informações científicas disponíveis sobre a pesca, especialmente na Amazônia. Logo, estudos de 

caracterização destas pescarias são necessários para um melhor conhecimento da atividade e que 

sirva de base para elaboração de medidas de manejo desses recursos pesqueiros de importância 

comercial. 
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OBJETIVO 

Caracterizar a pesca artesanal dos grandes bagres migradores: piramutaba 

(Brachyplatystoma vaillantii) e dourada (Brachyplatystoma rousseauxii) como atualmente praticada 

por pescadores de uma comunidade de várzea localizada na calha do rio Solimões. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi conduzido em uma comunidade pesqueira tradicional denominada 

Nossa Senhora das Graças, localizada na região do Baixo rio Solimões, Costa do Pesqueiro no 

município de Manacapuru (AM). 

Coleta dos dados - Foram realizadas coletas de dados de acordo com o regime 

hidrológico (enchente, cheia, vazante, seca), perfazendo num total de quatro excursões durante o 

ano de 2007. Para a coleta dos dados, foram utilizados questionários estruturados aplicados na 

unidade familiar. Estes questionários contemplaram informações sobre: espécies de peixes 

capturadas, ambientes de captura, tipo de embarcação utilizada na pesca, apetrechos utilizados, 

formas de armazenamento, agentes comerciais e época de captura. Para efeito deste estudo foi 

extraídas somente as informações sobre as espécies alvo da referida pesquisa. Foram realizadas 54 

entrevistas com os pescadores artesanais na área de estudo. 

Análise dos dados - Os dados foram tratados para expressar as freqüências 

relativas das respostas (no. de repostas/no. total de questionários). Os dados apresentados 

referem-se à espécie alvo por tipo de ambiente de captura e tipo de apetrechos de pesca em 

acordo com o período hidrológico (seca e cheia). Dados sobre a cadeia de comercialização indicam 

o tipo de agente (comprador), destino e último preço pagos aos pescadores. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesca artesanal comercial é desenvolvida por pescadores profissionais cuja 

produção é destinada à comercialização na própria região e, eventualmente, para outras regiões do 

país. Do total geral comercializado anual, a dourada corresponde 62% dos valores, enquanto que a 

piramutaba atinge 38% deste. Segundo os pescadores locais, a maior participação da dourada 

neste volume deve-se ao fato de a espécie ser capturada e comercializada durante o ano todo, sem 

restrições sazonais, enquanto que a piramutaba é comercializada no primeiro semestre do ano. 

Das embarcações observadas nessa comunidade, verificou-se que a canoa 

motorizada (rabeta) é usada em maior freqüência nas pescarias das espécies dourada e piramutaba 

(Figura 1). Com relação à frota artesanal, de acordo com o IBAMA (1997), as canoas são 

embarcações, geralmente, menores (3-5m), sem casaria, e que possuem propulsão a remo ou a 

vela (em caso de lugares estuarinos). São tripulados por 2 ou 3 pescadores e utilizam redes e 

espinhéis, mas de menor porte. Podem levar caixas de isopor com gelo, mas freqüentemente não 

utilizam qualquer método de conservação do pescado. Dois terços dos barcos são pequenos e 

médios, com capacidade de armazenar de 3 a 15 toneladas de peixe. O terço restante é de barcos 

grandes, com capacidade para até 35 toneladas de peixe (PRO-VÁRZEA, 2005). 

 

 
Figura 1 – Frequência absoluta do tipo de transporte usado nas pescarias segundo a 

espécie capturada. 
Fonte: pesquisa de campo 2007. 
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O valor total comecializado pelos pescadores entrevistados no ano de 2007 

para a espécie piramutaba foi de R$ 2.300,00 kg enquanto que para a dourada foi R$ 1.252,00 kg 

nas pescarias. A renda da pesca da piramutaba foi maior apesar de se tratar de um peixe de 

segunda classe no mercado local. No entanto, a espécie é bem aceita no mercado internacional, 

especialmente o norte-americano. Outros países, tais como a Alemanha, Japão, Holanda e Nigéria 

representam mercados importadores da espécie (BARTHEM e GOULDING, 1997). 

Foram registrados três tipos de agentes da comercialização de pescado na 

comunidade de Nossa senhora das Graças: marreteiro, frigorífico e atravessador (Figura 2). A 

dourada é comercializada para os três agentes enquanto que a piramutaba é vendida somente para 

o frigorífico que fica localizado no município de Manacapuru. 

 

 
Figura 2 - Agentes comerciais da venda do pescado. 

Fonte: pesquisa de campo 2007. 
 

O principal ambiente utilizado na captura dessas espécies, tanto na seca como 

na cheia, foi o rio. Este ambiente é característico por essas espécies corroborando com Lowe 

McConnell (1999) onde as espécies de peixes mais representativas deste ambiente são os grandes 

bagres (Brachyplatystoma vaillanti, B. Filamentosum, B. flavicans). O período de safra do peixe-liso 

coincide com a seca, quando os cardumes fazem suas migrações através dos rios (CERDEIRA et 

al., 2000), ambientes e período nos quais os bagres foram mais verificados. 

A migração da piramutaba nesse ambiente lótico já era conhecida pelos 

pescadores locais antes da expansão da pesca industrial no estuário amazônico, durante a década 
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de 70 (BARTHEM e GOULDING, 1997). De acordo com os mesmos autores, a dourada é uma 

espécie de peixe de meia água ou de superfície, é difícil de ser observada nas águas barrentas do 

rio. Da mesma forma que ocorre a piramutaba, os pescadores precisam avistar a dourada nos raros 

momentos em que aparece na superfície, quando está migrando rio acima, para poderem perceber 

o movimento de seus cardumes. 

Na comunidade estudada, apareceram três tipos de artes de pesca que são 

usadas nas capturas dos bagres que foram o arrastão, a malhadeira e a rede de espera (Figura 3). O 

arrastão foi o mais utilizado nas pescarias na época da seca seguido do aparelho rede de espera 

para as duas espécies. Observou-se um decréscimo da utilização do arrastão no período da cheia 

para a espécie piramutaba, uma vez que nesse período não há registros de pescarias dessa 

espécie. 

Nos dois períodos, a malhadeira foi a menos utilizada nas pescarias das duas 

espécies, enquanto que na cheia ela é empregada em conjunto com a rede de espera. As malhas 

são usadas durante todo ano, tanto de dia quanto de noite, em hábitats diversos, como os rios, 

matas inundadas e lagos. Uma vez que os lagos são ambientes de pouca profundidade, as 

malhadeiras normalmente não excedem a 2,5 m de altura(SMITH, 1979). 

 

 
Figura 3 - Apetrechos utilizados nas pescarias dos bagres na comunidade de Nossa 

senhora das Graças na época de seca e cheia. 
Fonte: pesquisa de campo, 2007. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesca dos grandes bagres apresentou as seguintes características: i) A 

piramutaba e a dourada são comercializadas no município de Manacapuru onde estas espécies são 

capturadas principalmente pelos pescadores locais; ii) Os pescadores usam como embarcação nas 

pescarias a canoa com rabeta e utilizam tecnologias semelhantes para as duas espécies; iii) A 

piramutaba é a única espécie que é vendida diretamente para o frigorífico enquanto que para a 

dourada é vendida para os atravessadores e marreteiros; iv) As duas espécie são capturadas no 

ambiente lótico. 
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