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INTRODUÇÃO 

A intensificação da exploração dos estoques pesqueiros amazônicos pode levar a uma 

diminuição da abundância dos mesmos, que conduz diferentes tipos de pescadores, que possuem objetivos 

diversos e formação cultural diferenciada, a conflitos pelo seu uso.  

A grande quantidade de usuários das várzeas amazônicas torna estes ambientes 

propícios ao surgimento de conflitos, pois a ausência do poder público na região faz com que cada ator 

(individual ou coletivo) procure defender seus interesses particulares. A maioria dos conflitos nesta região é 

entre comunitários versus pescadores profissionais da cidade e/ou de outras localidades e comunitários 

versus fazendeiros e/ou criadores de gado, respectivamente.  

Até o presente, a maioria desses conflitos ocorreu em lagos de várzea (Furtado, 1993) e 

os principais atores envolvidos são, de um lado, os ribeirinhos, pescadores das comunidades localizadas nos 

lagos e, de outro, os pescadores intinerantes, proveniente de outras localidades (Batista et al, 2004).  

Nas últimas décadas, ribeirinhos, em uma tentativa de proteger a sua principal fonte 

protéica, estão impedindo a entrada de pescadores de “fora” da comunidade e\ou o exercício da pesca 

comercial nestes ambientes. Esta proibição faz com que estes lagos tornem-se importantes áreas de conflito 

pesqueiro na região amazônica (Furtado, 1988; Hartmann, 1990; McGrath et al., 1993). 

Com base neste cenário, faz-se necessário o manejo da atividade de pesca em lagos de 

várzea, uma vez que a definição de uma política de uso dos recursos pesqueiros destes ambientes deve 

representar uma solução que minimize os conflitos entre os usuários. Deve ser um tipo de manejo que 

viabilize a gestão dos recursos humanos e financeiros envolvidos com o setor pesqueiro, a fim de propiciar o 

uso sustentado dos recursos naturais e promover o desenvolvimento econômico, a equidade social e a 

sustentabilidade ecológica (Batista et al., 2004).  

O desenvolvimento de sistemas de suporte computacional para conflitos aquáticos tem 

dedicado considerável atenção à determinação de estratégias que possam levar a possíveis resoluções de 

conflitos. É verdade que os modelos são meramente uma representação abstrata da realidade, entretanto, a 

análise matemática de um bom modelo pode ser muito eficiente na identificação de padrões e na simulação 

de seu comportamento (Hipel et al., 2001) 

Neste contexto, os modelos matemáticos, como o modelo de grafos para resolução de 

conflitos, podem ser importantes ferramentas para identificação de estratégias de manejo de lagos de várzea 

que minimizem conflitos pesqueiros na região Amazônica. 
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OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi a avaliação de um modelo matemático chamado “Modelo 

dos Grafos para Resolução de Conflitos” como uma ferramenta na identificação de estratégias de manejo 

que pudessem ser possíveis soluções de conflitos pesqueiros existentes em lagos de várzea da Amazônia 

Central.  

 

METODOLOGIA 

Foi utilizado o software GMCR II para identificar os possíveis cenários de resolução de 

conflitos pesqueiros em lagos de várzea da Amazônia Central. As informações necessárias foram a 

identificação dos “jogadores” deste conflito, suas respectivas estratégias e preferências por determinado 

cenário. Neste conflito pesqueiro, os “jogadores” foram o IBAMA (órgão gestor dos recursos naturais do 

Brasil) e os pescadores comerciais e de subsistência. Para manejar o lago de várzea, as principais 

estratégias estabelecidas pelo IBAMA foram: i) a restrição de apetrechos de pesca, ii) proibição da pesca 

comercial ou iii) não fazer nada; o pescador comercial teve a opção de i) aceitar a estratégia escolhida pelo 

IBAMA ou ii) aumentar a pressão de pesca no lago; e, finalmente, o pescador de subsistência também teve 

como opção i) aceitar a estratégia do IBAMA ou ii) proibir a entrada de pescadores desconhecidos no lago. 

Quanto a preferência, foram considerados dois tipos de manejo: social e ecológico. O primeiro tipo de 

manejo considera a resolução do conflito pesqueiro no lago de várzea o principal objetivo do acordo de 

pesca, enquanto que o segundo considera a proteção do recurso pesqueiro nos lagos de várzea, o principal 

objetivo de todo o processo. Com estes inputs, o software gera os cenários onde ocorre prováveis resolução 

do conflito pesqueiro.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A análise de estabilidade mostrou que ribeirinhos ainda têm interesse na resolução do 

conflito de forma pacífica, pois dão preferência por estados onde ambos os jogadores (pescadores 

comerciais e de subsistência) aceitam a decisão do gestor, independente do tipo de manejo escolhido pelo 

IBAMA (social ou ecológico). Quando isso acontece, a possibilidade na continuidade do conflito neste lago 

de várzea é reduzida. 

Deste modo, fica evidente que os pescadores de subsistência consideram a 

participação do IBAMA de extrema importância na negociação do conflito pesqueiro, uma vez que, para este 

usurário, a não definição de estratégias de manejo pesqueiro por intermédio do gestor faz com que o conflito 

entre estes atores continue.  
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O pescador comercial é o menos interessado na implementação do acordo de pesca no 

lago Tamanduá, isto acontece devido à independência que este pescador tem por este ambiente, pois eles 

têm a possibilidade de explorar lagos de várzea mais distantes. Este poder de deslocamento faz com que o 

pescador comercial não se preocupe com a sustentabilidade do recurso, o que importa é a produção 

pesqueira do lago, quando esta produção cai, eles começam a explorar outro lago de várzea.  

E a proibição da atividade de pesca comercial ou a suspensão do uso de alguns 

apetrechos de pesca afetará negativamente a produção pesqueira deste jogador. Entretanto, existe maior 

possibilidade de resolução do conflito pesqueiro quando o IBAMA escolhe adotar o manejo social, onde o 

objetivo principal é dar fim ao conflito existente na região.    

A análise dos estados em equilíbrio, considerados possíveis cenários de soluções de 

conflitos, mostrou que, embora exista a possibilidade de resolução do conflito pesqueiro em ambos tipos de 

manejo (social ou ecológico), é muito provável que o IBAMA tenha problemas em convencer o pescador 

comercial em aceitar as normas do acordo de pesca.   

Contudo, os resultados da análise de estabilidade do pescador comercial mostram que a 

possibilidade de convencer este usuário em aceitar a estratégia do IBAMA aumenta quando é adotado o 

manejo social.  

Isto demonstra, que, provavelmente, a escolha da opção que restringe o uso de 

apetrechos de pesca em lagos de várzea poderá levar a uma possível resolução de conflitos pesqueiros na 

Amazônia, pois, por ser uma estratégia intermediaria, ambos os pescadores terão que abrir mão de certas 

táticas na captura de peixes.  

Lembrando que o sucesso efetivo de medidas de co-manejo requer o compromisso e o 

empenho de todos os envolvidos, pois numerosos conflitos surgem, justamente pelo fato de acordos não 

terem sido respeitados por algum membro da comunidade ou por pescadores de outras áreas (Isaac & 

Barthem, 1995).  

Pois se o IBAMA decidir implementar o acordo de pesca sem o apoio do pescador 

comercial, é provável que ocorram problemas relacionados ao conceito “tirania das pequenas decisões”, 

pois alguns destes pescadores podem infringir as normas estabelecidas pelo gestor, comprometendo o 

sucesso do manejo pesqueiro no lago de várzea.  

A educação ambiental seria uma forma eficiente na tentativa de convencer pescadores 

comerciais a aceitarem as normas estabelecidas pelos acordos de pesca. Mas além do desenvolvimento da 

consciência ambiental dos usuários do recurso pesqueiro, é necessária a identificação de alternativas 

econômicas para os pescadores comerciais, pois a necessidade financeira prevalece à consciência 

ambiental do indivíduo.      

Finalmente, a utilização do Modelo de Grafos para Resolução de Conflitos ajuda na 

identificação e na exploração dos impactos que estratégias escolhidas por cada decisor poderão causar na 

tentativa de resolução de conflitos, mas o sucesso nas medidas de co-manejo na Amazônia depende do 

comprometimento dos atores envolvidos no conflito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Modelo de Grafos para Resolução de Conflitos é uma ferramenta útil na identificação e 

na exploração dos impactos que estratégias escolhidas por cada decisor poderão causar na tentativa de 

resolução de conflitos. Mas o sucesso nas negociações só será efetivo com o total comprometimento das 

partes conflitantes.   
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