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INTRODUÇÃO 

O pirarucu (Arapaima gigas (Schinz, 1822)) é o maior peixe de escamas de águas doce, 

podendo atingir mais de dois metros de comprimento e pesar mais de 150 Kg. Apresenta ampla distribuição 

na Bacia Amazônica, havendo registros no Brasil, Peru, Colômbia, Equador e Guiana.  

É um piscívoro que habita ambientes lacustres, chegando à maturidade sexual com 

aproximadamente 3-4 anos de idade, e que na época de reprodução formam casais e depositam seus ovos 

em ninhos construídos no chão. Outras particularidade do pirarucu são a sua língua óssea e a respiração 

aérea acessória, ou seja, de tempos em tempos o peixe precisa subir à tona para engolir ar (QUEIROZ, 

2000). 

Sua carne é bastante apreciada, sendo importante como fonte de alimento e renda para 

as populações ribeirinhas das diversas regiões onde é encontrado (VERÍSSIMO, 1895). O pirarucu já era 

pescado pelos índios da etnia Carajás do rio Araguaia no Pará, usando redes tecidas de fibras de tucum 

(Astrocaryum spp) (MACHADO, 1947 apud SMITH, 1979). O naturalista Louis Agassiz, viajando pelo rio 

Amazonas em 1865, vendo o quanto era comum o consumo da  espécie, se refere ao pirarucu como “o peixe 

mais importante do rio, aquele que, como alimento, substitui o gado para as populações ribeirinhas” 

(BATISTA, 1976).  

A exploração deste peixe se intensificou marcadamente durante o ciclo da borracha, 

quando a carne salgada e seca do pirarucu era enviada para alimentar os trabalhadores nos seringais. 

Durante os anos de 1950 e 1960, Batista (1976) apresenta um relatório de José Cândido de Melo Carvalho 

mostrando, pelas estatísticas do Ministério da Agricultura, que a produção anual de pirarucu salgado e seco 

em toda a Amazônia variou entre 1.524 e 4.708 toneladas.  

Na capital do estado do Amazonas, Manaus, a imigração impulsionada pela criação da 

Zona Franca, aumentou a demanda por pescado, houve um rápido incremento da atividade de pesca 

comercial e Manaus se transformou no maior porto desembarque pesqueiro do estado do Amazonas. O 

desembarque de pirarucu registrado na cidade entre 1976 e 1978 foi em média 99,7 toneladas/ano; e dezoito 

anos depois, no triênio 1994-1996, a  produção anual foi em média 27, 6 toneladas (PETRERE, 1978; 

BATISTA & PETRERE, 2003). 

A redução dos estoques do pirarucu foi intensificado pela descontrolada pesca 

comercial, causando o colapso desta pescaria no início da década de 1970. Visando a proteção dos 

estoques foram adotadas medidas de restrição de tamanho mínimo de captura em 1989, pela Portaria 

IBAMA N°.1534/89, de 20/12/89, que fixou o tamanho mínimo de captura em 150 cm de comprimento total 

e em 1991 foi decretada a proibição da pesca anualmente entre 1° de dezembro  a 31 de maio, pela Portaria 

IBAMA N° 480, de 04/04/1991, que protege o período reprodutivo da espécie. 
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Em 1996 o IBAMA decretou a proibição da pesca comercial da espécie por um período 

de cinco anos,culminando com a inclusão da espécie no anexo II da lista de espécies ameaçadas de 

extinção da CITES, e desse modo a exploração comercial desta espécie só é permitida mediante plano de 

explotação sustentável. 

Em 1996 estudos com pirarucus começaram a ser levados a cabo no setor Jarauá, na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Aproveitando o conhecimento dos pescadores de 

pirarucu de lá, pesquisadores desenvolveram um método de contagem dos peixes pela “boiada” (subida do 

peixe à tona para tomar ar) que permitia estimar o número de pirarucus, bem como monitorar a população 

num determinado sistema manejado de lagos (QUEIROZ & SARDINHA, 1999). 

Na opinião dos estudiosos uma cota de captura de até 30% dos peixes adultos poderia 

ser então extraída do sistema de forma sustentável. De fato a experiência em Mamirauá mostrou que ao 

longo de quatro anos de pescarias manejadas a população de pirarucus vinha aumentando. 

No ano de 1999 o IBAMA autorizou a comercialização de pirarucu oriundo deste modelo 

de manejo. Em 2004 e 2005, o IBAMA publicou Instruções Normativas N°34/2004, ratificando a proteção do 

período reprodutivo da espécie, e N°01/2005, que proibiu a pesca no estado do Amazonas e definiu os 

critérios e procedimentos para o manejo dos pirarucus. 

Na esteira desta experiência de manejo inaugurada em Mamirauá, em outros locais 

foram criados sistemas de manejo nos mesmos moldes, e atualmente existem 12 áreas de manejo de 

pirarucu no estado do Amazonas. A produção de pirarucus neste sistema de manejo  evoluiu de 3 toneladas 

em 1999, saltando para 727 toneladas em 2009. 

Desse modo, neste trabalho se propõe a realizar uma análise e síntese dos manejos de 

pirarucu no estado do Amazonas a partir dos relatórios das pescarias nas áreas de manejo enviados ao 

IBAMA e de informações coligidas em reuniões de avaliação e workshops realizados entre 2005 e 2009. 
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OBJETIVOS  

Sintetizar os aspectos negativos e positivos do manejo de pirarucu no estado do 

Amazonas a partir dos relatórios das pescarias nas áreas de manejo enviados ao IBAMA e de informações 

coligidas em reuniões de avaliação e workshops realizados entre 2005 e 2009. 

  

METODOLOGIA 

A metodologia usada para a realização do trabalho baseou-se na pesquisa dos relatórios 

de pesca manejada que são apresentados ao IBAMA no final do período de liberação da pesca. Quanto à 

natureza, a pesquisa pode ser classificada como quantitativa e qualitativa, pois foi caracterizada pela 

compreensão e  interpretação dos fenômenos estudados, associado ao resultad final da quantidade de 

pescado capturado e seu peso.  

Quanto aos fins, a pesquisa ora realizada pode ser classificada como sendo descritiva e 

exploratória. Descritiva, porque teve como principal finalidade descrever as características do objeto de 

estudo e exploratória porque procurou desenvolver e esclarecer as idéias, com a finalidade de oferecer uma 

visão panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado fenômeno, que é pouco explorado.  

Para realização da pesquisa apresentada, podemos classificá-la como bibliográfica e de 

campo. A bibliografia foi buscada em artigos e trabalhos apresentados, assim como nos relatórios técnicos 

arquivados nos processos do IBAMA, objetivando a revisão da literatura acerca dos conceitos, definições e 

principais aspectos acerca da pesca do pirarucu. De campo, porque foram trazidas informações diretamente 

nos locais onde ocorre o fenômeno, ou seja, o pesquisador tem um encontro mais direto com o objeto de 

estudo.  

  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

São realizadas anualmente reuniões técnicas para avaliação dos relatórios de pesca da 

temporada, e nestes encontros são promovidas discussões com as entidades envolvidas. A avaliação dos 

relatórios e reuniões com os manejadores (comunitários, pescadores, organizações governamentais, 

organizações não governamentais e pesquisadores) contribuem para avaliar os pontos positivos e negativos 

do processo de manejo. 

São buscadas soluções para melhoria da cadeia produtiva do manejo do pirarucu, desde 

a captura até a comercialização, e os temas mais debatidos são a fiscalização, monitoramento, 

beneficiamento, qualidade, normas, comércio, capacitação e organização comunitária, visando contriibuir na 

manutenção dessa atividade tão importante para as comunidades ribeirinhas da região Amazônica.  
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As autorizações de pesca são emitidas somente para as áreas localizadas dentro de 

unidades de conservação de uso sustentável ou acordos de pesca, e para que seja emitida tal autorização se 

faz necessário o cumprimento de uma série de condicionantes. O principal fator buscado é o monitoramento 

dos estoques dentro dos ecossistema lacustres, que se dá pelo sistema de contagem que foi uma adaptado 

do conhecimento das populações tradicionais e que está validada cientificamente. 

 

Figura 1 – Pescadores trabalhando na RESEX do Baixo Juruá (Fonte: A. C. Lima, 2009). 

 
 

Trata-se de um processo no qual é feita a observação da superfície das áreas escolhidas 

e a constatação de quantas vezes o peixe subiu à superfície para respirar, num intervalo de 20 minutos. Um 

pirarucu adulto respira uma única vez em 20 minutos, ao contrário de um jovem que vem à superfície duas 

vezes. As cotas liberadas podem corresponder a no máximo 30% do total de peixes adultos contados em 

cada setor dos lagos autorizados a ser praticado o manejo. 

A primeira autorização experimental foi dada no ano de 1999, no setor Jarauá, da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, entre os municípios de Tefé e Maraã, onde retirados 50 

peixes. A partir disso, o manejo multiplicou-se por toda área de Mamirauá e em 2003 chegou até Reserva 

Extrativista do Auati-Paraná, tendo multiplicado a produção para mais de 70 toneladas de pirarucu fresco. 

Atualmente, existe demanda para autorizações no baixo Purus, médio Amazonas, médio 

Juruá e médio Madeira, na qual as comunidades vem recebendo cursos de capacitação e algumas já estão 

realizando o monitoramento dos estoques de pirarucus pela contagem dos peixes em seus lagos. No 

entanto, faltam técnicos capacitados para apoiar tais iniciativas, assim como o fortalecimento no processo 

fiscalizatório dos complexos de lagos, que permanecem sendo invadidos. 
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    Figura 2 – Pirarucus sendo transportados na RESEX Baixo Juruá (Fonte: A. C. Lima, 2009). 

 
 

O pirarucu de manejo possui uma grande problema em relação ao seu comércio, pois 

atualmente não é tratado como um produto diferenciado positivamente. O peixe produzido ilegalmente 

possui maior vlor comercial para os pescadores e ribeirinhos. O consumidor final nem sempre tem boa 

qualidade no produto, e o pescador raramente recebe bom preço porque existem poucos compradores. 

O escoamento da produção também fica concentrada nos meses do manejo, que vai do 

final de julho até o dia 30 de novembro, causando uma concentração da produção e consequente queda dos 

preços. Desse modo, existe um grande impulso de se ganhar mais vendendo o peixe fora da época 

autorizada, que acaba por depreciar as atividades do manejo, uma vez que a fiscalização é ineficiente e não 

consegue pegar todos os infratores. 
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Tabela  1 - Captura de Pirarucu no estado do Amazonas na safra 2009. 
Município 

Local 
Cota  
(und) 

Bodecos Peso  
(kg) 

Preço médio 
(R$) 

Juruá RESEX Baixo Juruá 185  3 8.363,5 4,50 
Jutaí RESEX do Rio Jutaí 104  21 6.076,0 3,50 
Tefé RDS Mamirauá  4976 - 249.300,0 4,50 

RDS Amanã  1532 - 77.628,0 4,50 
Fonte Boa RESEX Auati-Paraná 1649 - 93.197,0 3,82 

RDS Mamirauá  5019 177 271.647,0 3,92 
Terra Indígena Acapuri 407 - 19.226,0 3,92 

Itacoatiara Rio Arari 24 - 1.180,00 4,88 
Itapiranga Canaçari – Lago Preto 16  1 799,0 7,00 

Total 13.912 202 727.416,5 4,50 

Fonte: Núcleo de Recursos Pesqueiros – SUPES/IBAMA-AM 

 

Existe ainda uma falta de controle sobre o pescado produzido, pois o peixe enquanto 

permanece inteiro é facilmente identificado, mas depois que o peixe é retalhado e o lacre de origem é 

retirado, fica difícil exercer a fiscalização. Faltam melhores informações geográficas e das áreas alagadas 

dos lagos de manejo, e detalhamento das condições das águas e vegetação destes lagos manejados. A lei 

não obriga que sejam criados um número certo de lagos de preservação nas áreas de manejo, tampouco é 

sabido sobre de onde saem os peixes das cotas autorizadas, pois apesar de realizarem as contagens em 

complexos lacustres, somente alguns locais são pescados e são acrescidos de números de peixes 

inexistentes. 

Apareceu de forma crescente na mídia (televisão, revistas, jornais), e foi uma das ações 

pioneiras do novo modelo de desenvolvimento da Zona Franca Verde do governo estadual, que com esta 

iniciativa visava manejar as capturas de pirarucu de modo sustentável, contando com um respaldo 

metodológico (científico e empírico).  

Estudos recentes demonstram que deve haver uma modificação do tamanho mínimo 

adotado para captura do pirarucu no Brasil, visto que não protege o estoque reprodutor adequadamente. A 

legislação autoriza a pesca de fêmeas sexualmente imaturas e isto aumenta consideravelmente o risco de 

colapso da população, sendo que o tamanho adequada pode variar entre ambientes aquáticos de águas 

pretas e brancas, assim como em diferentes sub bacias da região amazônica, e ainda existe mais uma 

dificuldade, que o pirarucu não apresenta dimorfismo sexual externo. 

O mais importante gargalo da atividade hoje está concentrado nas atividades de 

fiscalização, que não devem ocorrer somente no perído de defeso, mas sim durante todo o ano. Além disso, 

o acompanhamento das pescarias por técnicos do IPAAM, ICMBio e IBAMA, o número de técnicos hoje 

disponíveis não acompanhou a demanda do que precisa ser monitorado atualmente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Promover a conservação dos estoques pesqueiros na Amazônia é extremante difícil 

devido à complexidade ecológica e principalmente pela grande área geográfica, escassez de recursos 

humanos e financeiros, aliado ao pouco conhecimento da biologia, ecologia e dinâmica populacional das 

espécies de peixes. 

Desse modo, acreditamos que o refinamento da legislação, apoiado nos resultados das 

pesquisas científicas sirvam para fortalecer o program de manejo da espécie. Esperamos que os governos 

adotem medidas para apoiar as atividades de manejo, pois é uma forma de apoiar as comunidades 

ribeirinhas a recuperarem os estoques pesqueiros, havendo ganhos ambientais, sociais e econômicos para 

um grande número de pessoas envolvidas. 
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