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Apresentação

O aruanã branco, Osteoglossum bicirrhosum, tem sido objeto do
interesse de pesquisadores, aquaristas e pescadores por muito tempo.
Trata-se de um peixe fascinante, de aspecto incomum, e com uma
intrigante biologia reprodutiva. É também uma espécie de grande
importância ecológica e econômica na Amazônia Brasileira, e em
alguns dos países amazônicos vizinhos.

Ao longo dos anos mais recentes, foi possível observar um
recrudescimento da pesca de alevinos de aruanãs para fins
ornamentais. No início da corrente década, esta atividade havia
emitido sinais de uma diminuição gradual, provavelmente em
resposta a uma combinação de fatores, tais como a mudança das
tendências nos mercados exportadores dos países vizinhos, e a
regulação mais restritiva por parte das autoridades ambientais
brasileiras. Mas esta prática ilegal voltou a ser intensamente
registrada em amplas porções do Estado do Amazonas, associada a
um aumento da exportação ilegal destes alevinos para alguns países
vizinhos.

Concomitantemente a este recrudescimento da pesca
ornamental, tem sido observado o aumento dos desembarques do
aruanã nos mercados de peixe localizados em algumas porções da
Amazônia Ocidental Brasileira, especialmente naquelas cidades
associadas a grandes extensões de ambientes de várzea, como no caso
do Médio Solimões. Todas as informações disponíveis sobre estes
desembarques indicam um aumento generalizado na exploração
deste peixe no Amazonas, e muitas evidências sugerem que os
volumes desembarcados sejam subestimados e que a exploração seja
bem maior do que a estimada pelos métodos correntemente
empregados. Com o aumento dos preços de mercado, e a
possibilidade concreta de expansão do setor pesqueiro na região, é
previsível um aumento na pressão de pesca sobre os estoques naturais 
da espécie num futuro próximo.

Tudo isto sugere que o atual grau de exploração do aruanã
branco merece uma atenção maior, e que as medidas de
regulamentação sobre este recurso devam ser revistas e atualizadas,
visando sua conservação, bem como a continuidade e
sustentabilidade das atividades econômicas associadas ao mesmo.

O presente volume é resultado de um dos diferentes esforços
correntes na Amazônia Brasileira que buscam a conservação e o uso
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sustentado do aruanã branco. Um conjunto de projetos de pesquisa
iniciados há cerca de 10 anos atrás na Reserva Mamirauá (Amazonas)
a respeito da biologia e pesca do aruanã branco, associado a outros
projetos similares realizados na bacia do Rio Negro (que incluíram o
estudo do aruanã preto), foi reunido em 2007 numa oficina promovida 
pelo Instituto Mamirauá, e pela pós-graduação em Ciência Animal da
UFPA. Aquela reunião objetivou revisar o conhecimento disponível
sobre estes peixes, bem como subsidiar os tomadores de decisão e as
autoridades ambientais brasileiras na busca de um quadro regulador
mais equilibrado e eficaz para este recurso. O presente volume é, em
grande parte, o resultado dos esforços reunidos naquela oficina.

A organização do volume tenta refletir a lógica do problema.
Assim, são primeiramente apresentadas as demandas de manejo
sustentável do aruanã branco na região do leste da Amazônia
Brasileira, ao longo do médio e alto curso do rio Solimões, e médio e
baixo curso do rio Japurá. Depois são demonstradas algumas
estimativas de uso observadas por diferentes ângulos (a exploração de 
alevinos, o desembarque pesqueiro, as missões de fiscalização de
ilícitos envolvendo os recursos pesqueiros em geral, e o aruanã branco 
em particular). Num terceiro momento, são apresentados estudos que
destacam aspectos da biologia da espécie que são relevantes para o
seu manejo. E, por fim, é apresentada uma análise de um estoque e da
sustentabilidade da pressão de pesca correntemente aplicada sobre
este estoque. O foco geográfico das abordagens está principalmente
localizado no médio Solimões, Tefé e na Reserva Mamirauá, mas são
também apresentadas muitas informações de grande importância
sobre outros locais da Amazônia Brasileira, especialmente sobre a
bacia do Rio Negro. Em todas as contribuições os autores tecem
relevantes considerações a respeito da conservação da espécie e das
formas de aperfeiçoamento das medidas reguladoras para o uso
sustentável deste recurso.

No primeiro capítulo, A. Lima e G. Prang explanam sobre os
pontos principais que geram as preocupações acerca do uso indevido
e ilegal do peixe na Amazônia Ocidental. Os autores concluem pela
demanda de manejo formal da espécie na região para fins alimentares
e ornamentais, com a adequação da legislação e regulamentação
correntes, e com o possível estabelecimento de cotas de captura nos
lagos, seguindo o modelo do manejo do pirarucu implementado na
região na última década. Para tal, os autores destacam a necessidade
de desenvolver um método seguro de avaliação do estoque nos
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pontos de pesca, e de métodos não-letais de captura dos machos
adultos.

No Capítulo 2, J. G. Rabello Neto descreve a exploração dos
aruanãs branco e preto no médio Rio Negro. Nos seus sítios de
trabalho, o autor experimentou algumas formas de estimativa do
tamanho do estoque, e de captura não-letal dos machos adultos para
obtenção de alevinos. Ainda que com resultados limitados, o autor
apresenta uma primeira tentativa concreta de dar resposta às
necessidades de manejo dessas espécies na natureza. Além destes
temas, este capítulo apresenta também formas eficazes de
diferenciação das duas espécies; avalia a eficiência de formas de
captura, estocagem e transporte de alevinos das duas espécies, e dá
informações sobre a política de preços realizada ao longo da cadeia
produtiva. Também são apresentadas raras medidas de mortalidade
para algumas expedições de captura, informação muito pouco
freqüente na literatura especializada, mas extremamente relevante
para aqueles interessados em conservação e manejo de peixes
ornamentais, para o qual o autor oferece algumas sugestões.
Destacam-se o uso de CPUE como indicador de saúde e
sustentabilidade dos estoques, o estabelecimento de um defeso
compatível com a dinâmica hidrológica das bacias, medidas para
evitar que o mesmo estoque seja explorado para ambas as finalidades,
e métodos de redução da mortalidade na pesca ornamental.

No terceiro capítulo, P. Souza e H. L. Queiroz apresentam a
importância de um modelo de sistema de fiscalização, vigilância e
controle aplicado nas Reservas Mamirauá e Amanã como uma
medida de controle dos infratores (tanto os internos, moradores das
unidades de conservação, quanto os externos, invasores que provém
de outras localidades, como cidades próximas ou distantes), e do uso
que estes fazem dos recursos naturais, com referência especial aos
recursos pesqueiros e ao aruanã branco. A pesca é a principal
atividade ilícita realizada pelos infratores em toda a área, e as espécies
de importância comercial são as mais visadas na região. O aruanã
branco constitui a quarta espécie em ordem de importância na
composição em peso apreendido pelos agentes ambientais em
Mamirauá. Os autores mostram que as ações de fiscalização podem
também contribuir como uma medida da eficácia de ações de manejo a 
serem implementadas.

E. Amaral e C. Arantes, no Capítulo 4, analisam a pesca do
aruanã no Médio Solimões com base no monitoramento do
desembarque da cidade de Tefé. Este monitoramento corresponde a
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uma série histórica de dados de desembarque implementada pelo
Instituto Mamirauá em 1991 e que se mantém até os dias de hoje.
Constitui uma das principais séries históricas ininterruptas
disponíveis para a Amazônia Ocidental Brasileira. As autoras indicam 
uma forte sazonalidade da produção. O desembarque do aruanã
apresenta predominância (mais de 90%) de animais capturados acima
do tamanho mínimo definido pela regulamentação oficial. Foram
identificadas, entretanto, vias alternativas de chegada,
beneficiamento e comercialização deste peixe, exemplificando a
subestimativa embutida nos monitoramentos de desembarque nos
mercados, para o caso deste recurso. Não foram detectadas, pelos
métodos aplicados, quaisquer evidências de ameaças ao estoque da
região, muito embora as autoras considerem preocupante a falta de
controle sobre a captura ilegal de alevinos para o mercado ornamental
internacional.

No Capítulo 5, R. Chaves, M. Camargo e H. Queiroz
apresentam parte dos resultados de um estudo de comunidades
conduzido em quatro lagos da Reserva Mamirauá por cerca de 14
meses consecutivos. Neste estudo, todas as espécies de peixes
presentes nos três principais ambientes dos lagos foram amostradas,
mas no Capítulo 5 os autores concentram-se apenas sobre o aruanã
branco capturado naquele estudo. São apresentados aspectos gerais
da ecologia da espécie, tais como ciclo de atividade diária, e alguns
aspectos alimentares e reprodutivos. São também discutidos a
abundância da espécie e os processos de colonização e resiliência nos
diferentes pontos do ciclo sazonal da várzea. Estes autores, bem como
discutido no capítulo 1, voltam a comentar a respeito da necessidade
de adaptação dos períodos de defeso à dinâmica hidrológica própria
de cada bacia, ou das principais bacias. Contribuindo para o debate
acerca do estabelecimento de cotas de abate, estes autores apresentam
propostas para coeficientes de capturabilidade baseados no provável
esgotamento da população nos quatro lagos amostrados. Como se
trata de lagos moderadamente pescados por pescadores artesanais
ribeirinhos, a medida de estoque obtida por meio do possível
esgotamento pode exemplificar bem a situação dos lagos em toda a
região do Médio Solimões.

R. Mascarenhas, no Capítulo 6, apresenta uma análise da
alimentação do aruanã branco encontrado nas várzeas da Reserva
Mamirauá. Com uma amostragem cobrindo todo o ciclo sazonal, o
autor descreve a importância (qualitativa e quantitativa) dos distintos
itens alimentares na dieta da espécie, confirma sua categoria trófica, e
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dá importantes informações sobre o uso do habitat, como local de
alimentação, em complementação às informações oferecidas por
Chaves, Camargo e Queiroz no capítulo anterior. Fica clara a
importância da manutenção de ambientes saudáveis para a
manutenção dos animais e perpetuação das espécies de importantes
recursos pesqueiros, como o caso do aruanã branco.

O Capítulo 7 traz uma análise de D. Cavalcante para os
padrões de crescimento e para a maturação sexual do aruanã branco
em Mamirauá. A autora conclui que os animais apresentam
aparentemente um amadurecimento sexual com cerca de dois anos de
idade, e aproximadamente de 52 cm de comprimento total. Estes
resultados se articulam fortemente aos apresentados logo em seguida.

No Capítulo 8, de H. L. Queiroz, são apresentadas as
principais características da ecologia reprodutiva do aruanã branco, e
uma discussão acerca das estratégias para maximização do
recrutamento biológico e da sobrevivência da prole. O cuidado
parental surge como a mais importante delas, e o papel dos machos no 
processo adquire uma relevância especial, principalmente quando
considerados os resultados obtidos por Cavalcante (Capítulo 7) sobre
a maturação sexual. Estes dois capítulos evidenciam que o atual
tamanho mínimo de abate do peixe estabelecido pelas autoridades
competentes (44 cm) deveria ser revisto em função do real tamanho de 
maturidade sexual identificada nestes trabalhos.

Similarmente, J. G. Rabello Neto e N. L. Chao apresentam, no
Capítulo 9, importantes informações a respeito da biologia
reprodutiva do aruanã preto, endêmico da bacia do Rio Negro. Este
peixe possui vários parâmetros comparáveis àqueles relatados para o
aruanã branco nos capítulos anteriores, como o tamanho médio da
primeira maturação sexual, em torno dos 51cm. Apesar de terem
encontrado uma baixa correlação entre o tamanho da prole e o
comprimento dos pais, os resultados destes autores coincidem com as
informações apresentadas nos capítulos 7 e 8, onde é destacado o
papel dos machos nos processos de recrutamento biológico.
Finalmente, os autores sugerem que o processo de maturação dos
machos, e não das fêmeas, seja o critério para a definição do tamanho
mínimo de captura.

Por fim, no Capítulo 10, F. Lucena, D. Cavalcante e M.
Sobanski analisam o estoque pesqueiro de uma porção da Reserva
Mamirauá e arredores imediatos, explorado por pescadores
tradicionais locais. As autoras concluem que existe uma concordância
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razoável entre os modelos de crescimento aplicados e os parâmetros
estimados pelo estudo de Cavalcante, no Capítulo 7. Por sua vez,
estimam a mortalidade e a taxa de exploração, que condizem com a
conclusão indicada em capítulos anteriores, de que o estoque local
está sendo explotado em níveis subcríticos. Entretanto, as autoras
também destacam que o resultado provavelmente seria diferente se a
pesca para captura de alevinos estivesse também em curso na área.
Portanto, se a pesca ornamental da espécie for manejada, além de
atentar para o número de recrutas removido da população, a
mortalidade de machos adultos deve ser controlada. Ou a pesca de
ornamentais não envolve a morte dos machos adultos, ou esta
mortalidade é mantida aos mesmos níveis atuais de modo a não
ameaçar a manutenção do estoque e a sustentabilidade econômica.
Uma via alternativa é aquela desenvolvida no capítulo 2 por J. G.
Rabello Neto, em que se propõe que seja realizado o zoneamento das
atividades de exploração, impedindo que o aruanã seja explotado
pelos dois tipos de pesca (ornamental e para consumo alimentar)
simultaneamente numa mesma área.

A partir de tantas informações organizadas neste volume, um
quadro mais nítido se vislumbra no que concerne ao possível manejo
deste recurso pesqueiro. Fica claro que a principal política de manejo a 
ser implementada é a da manutenção das populações naturais do
peixe com o seu uso sustentado, para promoção da exploração
adequada do recurso e da conservação da espécie. As estratégias para
alcançar tal política devem consistir na associação de um zoneamento
das modalidades de pesca, com medidas específicas de redução das
mortalidades por intermédio do controle da captura, de acordo com
cada modalidade de exploração.

A estratégia de zoneamento destaca principalmente a
necessidade de aplicação de duas táticas. A primeira estabelece que
não é possível que um mesmo local suporte simultaneamente tanto a
remoção de alevinos pela pesca ornamental, quanto a remoção de
adultos pela pesca comercial para consumo humano. A elevação das
taxas de mortalidade por pesca decorrente desta associação de
modalidades de pesca comprometeria definitivamente a
sustentabilidade do estoque explotado deste local.

A segunda tática desta primeira estratégia de zoneamento
estabelece ou reforça a grande importância de zonas de proteção
permanente, onde ocorra a reprodução livre de qualquer tipo de
pressão de pesca. A manutenção dos processos de recrutamento em
amplas áreas livres de pressão antrópica é fundamental para que o

12



estoque consiga resistir a eventuais associações entre a pressão de
pesca e a ocorrência de eventos estocásticos que podem comprometer
o recrutamento futuro e, talvez mesmo, a sobrevivência direta dos
recrutas. Num contexto de rápidas mudanças climáticas, é de enorme
importância a criação e manutenção de amplas áreas protegidas de
várzea para garantir a conservação da espécie.

Nas zonas de exploração sustentada da pesca comercial para
consumo humano, as táticas são mais facilmente designadas, dado
que a pesca deste recurso já é bastante bem conhecida e estudada. A
primeira destas táticas seria a elevação do tamanho mínimo de
captura, atualmente estabelecido em 44cm de comprimento total. Este
tamanho, de forma ideal, deveria ser estabelecido em 52cm. Mas
provavelmente seu aumento para 50cm seria mais facilmente
assimilado pelos pescadores e pelos agentes encarregados de
implementar ações de controle e vigilância na Amazônia Brasileira.
Na região do Médio Solimões, conforme o Capítulo 4 deste volume,
cerca de 95% dos animais capturados estavam acima de 44cm, e cerca
de 85% dos mesmos atingiram comprimentos acima de 50cm.
Portanto, espera-se que, ao menos na região do Médio Solimões, tal
tática não exerça um impacto muito significativo sobre a atividade
pesqueira.

Uma terceira tática importante seria a manutenção de um
período de defeso, associado ao período de reprodução e cuidado
parental. Conforme demonstrado nos capítulos 7, 8 e 9 deste volume,
a reprodução seguida de cuidado parental da prole se dá ao início da
enchente (de janeiro a março na área do Médio Solimões, ou de
fevereiro a abril na área do Médio Negro). É importante que, durante
este período, nenhuma pesca comercial para consumo humano seja
empreendida sobre este peixe, permitindo que o recrutamento natural 
se encarregue da renovação do estoque e da sustentabilidade da
pesca.

Outra tática de especial importância para a conservação do
aruanã branco, mas reconhecidamente de difícil implementação, seria
o estabelecimento de distintos períodos de defeso para diferentes
bacias, de acordo com as características particulares da dinâmica do
nível da água, que variam em cada bacia. Uma outra tática de especial
importância seria o estabelecimento de cotas de retirada para os lagos
de várzea, onde se concentram os animais explotados. Como se
observou uma correlação positiva (ainda que algumas vezes fraca)
entre o tamanho dos reprodutores e o tamanho da prole,
recomenda-se que o esforço de pesca não seja voltado para a porção
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mais velha e de maior porte do estoque, e sim para a porção
intermediária. Idealmente não deveriam ser removidos dos lagos
mais que 15 ou 20% do estoque reprodutor.

Nas zonas de exploração sustentada para fins ornamentais,
dado que esta ainda é uma atividade ilegal que opera a partir de uma
cadeia produtiva “subterrânea”, ainda pouco conhecida, não está
muito claro o conjunto completo de táticas que devem ser adotadas
para evitar a sobre-pesca por recrutamento. Mas algumas destas
táticas já podem ser identificadas. Uma vez que os machos adquirem
uma importância especial no processo de recrutamento, a adoção de
técnicas de captura não-letais, ainda que de produtividade inferior às
correntemente utilizadas, pode ser fundamental para a
sustentabilidade do estoque. Como medida de precaução, sugere-se
que, no manejo do aruanã branco em lagos de várzea para fins
ornamentais, nunca sejam removidas mais que 30% das proles sob
cuidado parental. Se a prática ainda envolver a morte do macho
adulto, então esta remoção não deve ultrapassar os 15% dos machos
reprodutores. A mesma tática mencionada acima, quando discutida a
pesca para consumo, de limitar o esforço de pesca sobre adultos não
muito grandes e experientes, pode ser aqui repetida. Considera-se que 
é mais recomendável que machos menores sejam o alvo preferencial
da exploração, dando a oportunidade para que os machos maiores e
mais experientes sejam poupados, e se encarreguem da manutenção e
renovação do estoque explotado. Isto pode, provavelmente, implicar
em um esforço maior, uma vez que as proles de machos menores são
menos numerosas. Mas é um mais um cuidado importante voltado à
conservação e uso sustentado dos estoques.

A intenção dos autores destas relevantes contribuições,
reunidas neste livro, é que este esforço coletivo seja útil para o
desenvolvimento das discussões a respeito da exploração destes
peixes, e para o estabelecimento de uma regulamentação mais
adequada para estes recursos pesqueiros. Esperamos, efetivamente,
que este livro seja um instrumento para a conservação destes
fantásticos animais, para a manutenção de seus estoques naturais e
para a perpetuação das atividades humanas a eles relacionadas.

H.L. Queiroz & M. Camargo
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Demandas para o Manejo e Conservação do
Aruanã Branco, Osteoglossum bicirrhosum, (Cuvier, 

1829), na Região do Médio Rio Solimões.

Álvaro Carvalho de Lima¹  &  Gregory Prang2

1-Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
2-Convênio London Zoological Society (ZSL)/IDSM

e-mail: alvlima@yahoo.com.br

ABSTRACT
The Silver Arawana, Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829), is a target

together of food fisheries and ornamental fisheries on the western part of
Solimões River and its tributaries. The silver arawana landings at city
markets of the Amazonas State have increased since early years of 2000
decade, as well as at fish-processing plants located along the Solimões
River. Despite Brazilian government prohibition of collection of juvenile of
this species for the ornamental trade, this activity has increased with fish
being illegally exported to Peru and Colombia, and from these countries to
other international markets. This chapter is an attempt to present the most
recent scenario of these fisheries. Information presented here was gathered
from published scientific articles, interviewed fishermen and riverside
inhabitants of Japurá River, landing reports and personal information from
the authors. Here also are presented suggestions on the management of
these fisheries, given the importance of silver arawanas as food source, and
the need to control the unregulated exploitation of juvenile individuals for
ornamental markets.

RESUMO
O aruanã branco, na região do médio Solimões, é pescado como alimento e

para fins ornamentais, com importância para o médio rio Solimões, onde o
desembarque é maior que no restante da bacia amazônica, e onde se localizam
várias unidades de beneficiamento industrial desta espécie. Nessa mesma região, a
atividade comercial de captura de juvenis de aruanã para o mercado ornamental
tem aumentado, apesar de proibida pela legislação brasileira, e os animais são
ilegalmente exportados para o Peru e a Colômbia, e de lá para outros mercados
internacionais. Este trabalho é uma tentativa de apresentar o cenário atual destas
pescarias. As informações apresentadas aqui foram reunidas através de entrevistas
com pescadores e ribeirinhos do rio Japurá, informações pessoais dos autores, e
informações da literatura, incluindo boletins de estatística de pesca comercial. São
apresentadas demandas de manejo surgidas da importância local do aruanã para as
populações ribeirinhas, tanto para alimentação como fonte de renda, como
matéria-prima para as indústrias de beneficiamento de pescado da região, e
igualmente pela necessidade de controle da extração ilegal de seus juvenis pelo o
comércio ornamental. 
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INTRODUÇÃO

Na Amazônia, uma mesma espécie é explorada por diferentes
modalidades de pescarias que se sobrepõem. Freqüentemente, conflitos
entre atores sociais e seus respectivos interesses surgem de situações como
esta, de interação de duas diferentes modalidades de pesca de uma mesma
espécie. Como exemplos, é possível citar os tucunarés (Cichla spp.), que são
alvo das pescarias para alimentação e recreação no Rio Negro, ou a
piramutaba (Brachyplatystoma vaillanti Valencienes, 1840), que é alvo de
uma frota de pesca industrial na foz do rio Amazonas, e, ao longo de suas
migrações rio acima, é alvo da pesca artesanal e comercial de pequena e
média escala. Assim também é com os aruanãs branco e preto
(KANAZAWA, 1966) nas regiões do alto e do médio rio Solimões e na bacia
do rio Negro, respectivamente, onde ambas as espécies são alvo das
pescarias alimentar e ornamental.

Apesar de não ser uma das principais espécies desembarcadas, o
aruanã tem participação maior nos desembarques nos mercados de peixe
das cidades do médio Solimões do que nas demais cidades da calha do
Solimões-Amazonas. Isto ressalta a sua importância para consumo
alimentar das populações locais. Ao mesmo tempo, nesta mesma região, os
juvenis de aruanã branco têm sido cada vez mais procurados pelo comércio
de exportação de peixes ornamentais. Os potenciais efeitos combinados da
intensificação de ambas as pescarias podem ameaçar a capacidade de
renovação dos seus estoques locais.

O presente trabalho tem dois propósitos. O primeiro consiste em
apresentar um cenário atual das pescarias alimentar e ornamental de
aruanã branco na região do Médio e Alto Solimões, área em que juvenis e
adultos da espécie têm sido cada vez mais pescados para ambas as
finalidades. O segundo propósito é apresentar as demandas de manejo para 
a pesca de aruanãs nesta região.

METODOLOGIA

As informações apresentadas no presente trabalho foram coletadas

de diferentes fontes primárias e secundárias. As principais fontes de

informação primária foram entrevistas com pescadores e moradores do rio

Japurá, entre a cidade de Maraã e a região de entorno da Estação Ecológica

Juami-Japurá, através de sete reuniões promovidas pelo IBAMA em janeiro

de 2007, as quais foram planejadas com o objetivo específico de orientar os

pescadores da região de entorno da área protegida sobre a ilegalidade da

captura e comércio de juvenis de aruanãs, e as possíveis conseqüências da

extração destes indivíduos para seus estoques. No decorrer desta atividade

foram entrevistados o presidente da colônia de pescadores de Maraã (que
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além de pescador profissional, foi missionário atuando desde os anos 1980

na região do alto Solimões e Japurá) e um prático de navegação com cerca

de 20 anos de viagens pelo rio Japurá. Ambos testemunharam o

desenvolvimento das pescarias de juvenis de aruanã branco na região. Estas 

informações serviram para mapear a expansão das áreas de pesca

ornamental de aruanãs brancos na região do rio Japurá, e para uma

tentativa de estimar o montante de juvenis de aruanãs brancos que têm sido

contrabandeados atualmente para a Colômbia por este rio.

Os boletins de estatística pesqueira do Projeto Manejo de Recursos

Naturais da Várzea, Pro-Varsea (ESTATISTICA..., 2005, 2006a, 2006b, 2007)

foram usados para traçar um quadro dos desembarques de aruanãs brancos 

pela pesca alimentar comercial nas principais cidades do Amazonas e Pará.

Documentos arquivados na superintendência do IBAMA no Amazonas

foram consultados numa tentativa de quantificar os desembarques de

aruanãs nos frigoríficos. Adicionalmente foram usados os trabalhos de

Rabello Neto (2007) sobre a produção de aruanãs salgados na região do

baixo rio Purus e os trabalhos de Moreau; Coomes (2006), Campos Baca

(2005) e Sanabria (2005), respectivamente, sobre a pesca e o comércio

ornamental de aruanãs no Peru e na Colômbia.

O ARUANÃ BRANCO NA PESCA ALIMENTAR

O aruanã está no rol das espécies de consumo alimentar na bacia

Amazônica, todavia não consta entre as espécies com maiores volumes de

desembarque em Manaus e Belém, que são os maiores centros

consumidores de pescado na calha do Solimões-Amazonas. Em Manaus

predominam no desembarque os peixes Caraciformes, tais como

Semaprochilodus spp., Prochilodus sp., Triportheus spp., Mylossoma spp., e

Brycon spp., sendo que o aruanã O. bicirrhosum não ultrapassou 3,5% do

volume em peso desembarcado anualmente. Em outras cidades do Estado

do Amazonas com desembarques monitorados entre 2001 e 2004, período

em que o Pro-Várzea-IBAMA esteve acompanhando os desembarques

pesqueiros em mercados e feiras, o aruanã branco contribuiu com 5% a

11,9% dos pesos desembarcados. Foi nas cidades da região do Médio

Solimões, tais como Tefé, Alvarães, Fonte Boa e Maraã, que o aruanã branco

teve uma maior participação nos desembarques, ressaltando a importância

da espécie para o consumo local. No Pará, a participação do aruanã nos

desembarques foi inferior a 2% da tonelagem total registrada, sendo que
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neste estado predominaram espécies de Siluriformes e Perciformes (bagres

e pescadas) (Tabela1).
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Apesar de não existirem estatísticas oficiais de desembarque de
aruanãs nos frigoríficos do Amazonas, há indícios de que o montante
recebido pode ser maior do que os das feiras e mercados do Amazonas (veja 
em AMARAL; ARANTES, neste volume). Por exemplo, em 2001 um dos
maiores frigoríficos de Manacapurú processou em torno de 900 toneladas
de aruanã in natura, quantia superior ao total de aruanãs desembarcado em
Manaus no mesmo ano. Em Fonte Boa, a principal planta de beneficiamento 
de pescado processou cerca de 3,5 toneladas diárias de aruanãs durante o
período de safra da espécie, que foi de agosto a meados de novembro.

O volume total de aruanãs comercializados na forma de peixe
salgado é mais difícil de ser estimado, quando comparado com o
desembarcado nos mercados de peixe, pois não existem locais definidos
para o beneficiamento da salga, atividade que é muito freqüentemente feita
nas mesmas áreas de pesca. Porém, Rabello Neto (2007) em um trabalho de
monitoramento da pesca na RDS Piagaçú-Purus, no baixo rio Purus,
encontrou que entre maio de 2005 e fevereiro de 2006 foram produzidas
cerca de 267 toneladas (peso fresco) de aruanãs salgadas e secas, em
comparação com apenas 29 toneladas da espécie conservada em gelo.

Os boletins de estatísticas pesqueiras do IBAMA-ProVárzea
apontam que o preço de venda do aruanã em mercados e feiras tem
aumentado. Preços melhores podem motivar uma procura maior pelos
pescadores. Também a ampliação da capacidade instalada de frigoríficos
para o alto e médio Solimões, proposta em um programa do governo do
Amazonas para o desenvolvimento do setor pesqueiro na região, deverá
causar aumento da pressão de pesca sobre espécies alvos dos frigoríficos,
entre elas o aruanã.

A PESCA ORNAMENTAL DO ARUANÃ BRANCO

O aruanã começou a ser um alvo significativo da pesca ornamental
por volta do fim da década de 1970, especialmente quando, em 1975, a
espécie Scleropages formosus (MÜLLER; SCHELEGEL, 1844), um
osteoglossídeo da Ásia, ao qual aruanãs se assemelham, foi incluída na lista
internacional de espécies ameaçadas cuja comercialização deveria ser
interrompida (Apêndice I do CITES) (MOREAU; COOMES, 2006). Poucos
anos depois teve início a captura intensiva de juvenis de Osteoglossum
bicirrhosum na Amazônia Peruana para abastecer a demanda do mercado de 
ornamentais dos países asiáticos, como uma espécie substituta a S. formosus. 
Desde então, a participação do aruanã branco nas exportações de peixes
ornamentais do Peru aumentou paulatinamente de 0,07% em 1978 para 11% 
em 2001, ano em que mais de um milhão de indivíduos de aruanãs foram
exportados daquele país (MOREAU ; COOMES, 2006).

Em 2003, empresas de exportação peruanas exportaram 1.257.112
indivíduos de aruanã, faturando cerca de US$852,000.00 (CAMPOS BACA,
2005). O preço médio pago aos pescadores (aruhuaneros) é em torno de
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US$0.55 por unidade. Segundo as listas de estoque dos exportadores
peruanos, os preços FOB de exportação variam entre US$1.80-2.20 para
cada alevino, e US$6.00 para indivíduos maiores.

Em 2004, a Colômbia exportou oficialmente 659.437 indivíduos de
aruanã, com valor de US$362,690.35 (SANABRIA, 2005). O preço médio
unitário pago ao pescador foi em torno de US$0.55 para alevinos do aruanã
branco, e US$10.00 para os de aruanã preto (Osteoglossum ferreirai). Os
preços médios de exportação de animais maiores foram US$65.00 para O.
ferreirai e US$6.99 para O. bicirrhosum (os preços foram obtidos diretamente
das listas de estoque de exportadores daqueles países por G. Prang).

Parte do total de aruanãs exportados por estes dois países é
proveniente do Brasil. A pesca de juvenis de aruanã no médio e alto cursos
do Solimões é feita, na maioria das vezes, por pescadores brasileiros que
recebem encomendas de compradores intermediários peruanos e
colombianos que, por sua vez, atendem a pedidos de exportadores de
Iquitos e Bogotá. Os preços pagos aos pescadores brasileiros podem variar
entre R$0,70 e R$1,50 por alevinos, sendo que os preços se tornam mais
baixos nos locais mais distantes das fronteiras por causa do maior custo de
viagem.

A coleta de uma ninhada de filhotes de aruanã envolve a captura de 
um macho reprodutor que esteja guardando filhotes em sua boca. Em geral
a captura do adulto com filhotes é feita com redes de emalhar e arpões,
envolvendo a morte proposital ou acidental do macho adulto parental.

A POLÊMICA DO ARUANÃ COMO ORNAMENTAL

A exportação de aruanãs para alguns dos mercados internacionais
tem apresentado algumas alterações nos anos mais recentes. São
especialmente dignas de atenção as restrições que foram colocadas à
importação da espécie em alguns dos tradicionais mercados consumidores.
As motivações alegadas são muitas. Primeiramente, o animal é grande.
Poucos aquariofilistas têm condições adequadas para cuidar do animal, que 
pode crescer até um metro e viver por muitos anos se for bem cuidado.
Como se trata de uma espécie carnívora, normalmente os aruanãs são
mantidos sozinhos em seus recintos, pois são comuns os relatos de
predação de outros membros dos aquários por aruanãs quando eles
partilham o mesmo recinto.

Com freqüência, aquários públicos são procurados pelos
aquariofilistas doando seus animais. Estas pessoas se apresentam em busca
de uma destinação para os aruanãs adultos que não conseguem mais
manter. Como em outras espécies de peixes de grande porte, grupos de
defesa dos direitos dos animais são contrários à criação de aruanãs em
cativeiro, porque é considerada uma crueldade manter o animal preso em
espaço tão reduzido para manobrar.
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Por outro lado, se o descarte de peixes de aquário ocorrer em águas
não nativas há o perigo de uma dada espécie se tornar uma invasora, como é 
o caso ocorrido com outros peixes, entre os quais, a piranha e o acará-açú
em várias partes do Neotrópico (ESPÍNOLA; FERREIRA, 2007). Assim,
existem hoje muitos grupos ambientalistas que se posicionam contrários à
importação de aruanãs para fins ornamentais.

TENDÊNCIAS DA PESCA ORNAMENTAL DE ARUANÃS

A julgar pelas informações dos entrevistados e denúncias recebidas 
pelo IBAMA, é seguro afirmar que a pesca de juvenis de aruanãs tem sido
intensificada em território brasileiro. Há indícios desta prática nos rios
Japurá, Solimões, Jutaí, Içá e Javari. O IBAMA tem registrado ocorrências
desta atividade no interior de unidades de conservação, e em seus entornos. 
No rio Japurá, um dos corredores do contrabando de filhotes de aruanãs da
região do leste do Amazonas, os intermediários colombianos e peruanos
têm alcançado trechos mais à jusante a cada ano (Figura 1). 

Nesta figura pode-se observar os pontos de principal ocorrência da
atividade ao longo do tempo. Ao final dos anos 1970, a atividade
originou-se na região de Iquitos, Peru (área 1). A partir de 1981, a pesca
ocorria também na região do alto Solimões e rio Içá em território brasileiro
(área 2). As áreas de captura de aruanãs juvenis no rio Japurá em 1992 (área
3). Áreas de ocorrência de captura de juvenis de aruanã no rio Japurá entre
1996 e 2003 (área 4).  Na região da cidade de Maraã, cerca de 300 pescadores
estão envolvidos nessa atividade (comunicação pessoal, Presidente da
Colônia de Pescadores de Maraã). A partir das informações de pessoas
entrevistadas no rio Japurá, foi possível levantar que oito compradores de
juvenis de aruanãs atuam no médio e baixo rio Japurá. Durante a
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Figura 1 - Áreas de ocorrência da pesca ornamental de juvenis de aruanã branco na região do 
alto e médio Solimões.



temporada de pesca, que vai de janeiro a março, cada comprador chega a
fazer três carregamentos por mês, com cerca de dez mil filhotes cada um. A
partir destes dados foi estimado que cerca de 720 mil filhotes são
contrabandeados anualmente pela fronteira Brasil-Colômbia, no rio Japurá.

A demanda por aruanãs no mercado ornamental aparentemente
tem atraído piscicultores na cidade de Benjamin Constant, no Alto
Solimões, a criarem aruanãs com vistas ao fornecimento de indivíduos para
o comércio ornamental.

LEGISLAÇÃO E MEDIDAS DE MANEJO PARA A PESCA
DE ARUANÃS

O Brasil e o Peru possuem listas de espécies proibidas para o
comércio ornamental por serem também de importância para a alimentação 
humana. Pela legislação brasileira (Portaria 28, de 10 de março de 1992,
IBAMA), a comercialização do aruanã como espécie ornamental é ilegal.
Porém, no Peru o aruanã não é listado como espécie comestível (MOREAU;
COOMES, 2006). Portanto a sua captura como ornamental não é proibida.
No Brasil, além da proibição pela portaria No. 28, de 1992, mencionada
acima, a Instrução Normativa No. 01 de 2001 do IBAMA estabelece o
tamanho mínimo de captura para a espécie em 44 cm. Assim, no Amazonas, 
a captura de juvenis de aruanã desrespeita estas duas normas.

Entre 2002 e 2004, o IBAMA do Amazonas chegou a liberar cotas de
captura anuais de 100 mil juvenis de aruanãs pretos e 300 mil juvenis de
aruanãs brancos. Em 2003 foram oficialmente exportados 64.750 indivíduos 
do Amazonas (MOREAU; COOMES, 2006).  Após 2004, a captura de
juvenis de aruanã voltou a ser ilegal em território brasileiro, mas mesmo
assim essa pesca ilegal continuou, através do contrabando. A pesca
alimentar de aruanã é regulada pelo IBAMA através de medidas restritivas
de tamanho mínimo de captura (Instrução Normativa No. 01 de 2001) e de
proibição da pesca comercial no período de reprodução, entre 15 de
novembro e 15 de março (Instrução Normativa No. 43 de 2005). Porém,
tanto o tamanho mínimo de captura quanto o defeso são de eficácia
discutível para proteção do aruanã na região do Médio Solimões.

Em razão de diferenças na distribuição das chuvas em suas bacias
de captação, os calendários de enchentes e vazantes entre afluentes do
Solimões são diferentes. Especialmente no rio Japurá o período de defeso
atualmente em vigor (de novembro a março) não resguarda o período de
reprodução dos aruanãs. Lá, segundo informação de pescadores locais,
aruanãs adultos são encontrados cuidando de seus filhotes até o mês de
maio.

Estudos realizados em Mamirauá e no baixo Purus apontam que o
tamanho de primeira maturação (L50) para os aruanãs brancos está entre
55-60 cm (CAVALCANTE, neste volume; RABELLO NETO, 2007 e neste
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volume). Portanto, a lei de tamanho mínimo, mesmo que fosse respeitada,
não surtiria o efeito esperado de impedir que indivíduos de uma dada
população sejam capturados antes de atingirem a maturidade sexual.

CONTEXTO BIOLÓGICO-PESQUEIRO DA PESCA
ALIMENTAR E ORNAMENTAL DE ARUANÃS

O comportamento reprodutivo dos aruanãs envolve uma baixa
produção de ovos, que é compensada pelo fornecimento de cuidado
parental à prole. Então, é de se esperar que a renovação dos estoques de
aruanãs seja dependente em grande medida do tamanho da população
adulta apta a reproduzir (recrutamento dependente da densidade), ao
contrário de outras espécies, como o jaraqui, curitmatá, matrinxã e outras
que constam como as principais espécies para a pesca comercial alimentar,
e cujos recrutamentos dependem muito mais dos índices de sobrevivência
nas fases de ovo e larva.

Para os aruanãs, além do mais, a sobrevivência dos indivíduos
machos reprodutivos até o final do período em que estão exercendo o
cuidado com a prole é um fator de particular relevância na sua dinâmica
populacional. Dependendo da intensidade da mortalidade de machos
decorrente da pesca ornamental de juvenis de aruanãs, a proporção entre
machos e fêmeas pode eventualmente ser alterada e isto vir a comprometer
localmente a reprodução. Não há evidências que o aruanã realize longas
migrações subindo ou descendo rios, assim os efeitos da pesca sobre a
diminuição da abundância também são de abrangência local.

DEMANDAS DE MANEJO DE ARUANÃS

Já foi exposta neste capítulo a necessidade de adequações da
legislação que regulamenta a pesca de aruanãs brancos, tendo em vista o
conhecimento biológico atualmente disponível sobre a espécie. O melhor
embasamento científico na formulação de medidas regulatórias, por si só,
não é garantia de sua eficácia. É preciso que estas medidas sejam
compreendidas e cumpridas. No caso da captura de juvenis de aruanãs, o
IBAMA tem falhado em coibir essa prática por insuficiência de recursos
materiais e humanos para atender tão extensa área. Por outro lado, a
sensibilização de pescadores e ribeirinhos para a não-captura de juvenis da
espécie é dificultada porque a atividade já se tornou uma alternativa de
renda para moradores de localidades com poucas alternativas econômicas.
Estas pessoas, face à impossibilidade de impedir contrabandistas
estrangeiros de extraírem o recurso que consideram sua riqueza, preferem
se engajar nessa atividade ilegal.
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O aruanã tem características ecológicas parecidas às do pirarucu,

espécie que tem sido manejada com aparente sucesso. Portanto, talvez seja

possível criar um modelo de manejo seguindo os mesmos moldes, mas que

inclua a captura controlada de juvenis de aruanãs. Alguns pescadores

afirmam que é possível contar os aruanãs “paridos” nos lagos de várzea

quando, à noite, esses peixes são vistos parados, próximos à superfície. Se

isso fosse confirmado, seria possível estabelecer cotas de capturas de

juvenis por lagos a partir de um embasamento empírico, ao contrário do

que foi feito entre 2002 e 2004, quando o IBAMA liberou cotas de captura

com base unicamente em demandas do setor de exportação de ornamentais

de Manaus.

A criação de uma técnica de manejo que permita a retirada de cotas

de indivíduos juvenis de aruanãs para o mercado ornamental pode ser uma

forma de conciliar conservação dos estoques com aumento de renda para o

pescador, e ainda permitir estabelecer um controle sobre a pesca de juvenis,

até agora inexistente. Para oferecer um exemplo simples, de forma a um

pescador produzir uma tonelada de aruanãs secos, que lhe renderá

R$1.000,00 ele deverá capturar aproximadamente 800 indivíduos. Na

captura de juvenis de aruanã, considerando que cada peixe carrega cem

filhotes, e que estes são vendidos a um preço unitário de R$1,00 seria

necessário abater apenas dez aruanãs para obter a mesma renda. Também é

possível desenvolver técnicas de captura de filhotes de aruanãs que não

envolvam o abate dos machos adultos guardando filhotes.

CONCLUSÃO

Como foi exposto neste capítulo, o aruanã branco tem uma

importância ressaltada no Médio Solimões, região em que as pescas

alimentar e ornamental se sobrepõem, podendo ameaçar a sustentabilidade 

dos estoques. E onde a participação da espécie para consumo alimentar é a

mais expressiva em toda a calha do Solimões-Amazonas.

As regulamentações da pesca voltadas para a proteção da espécie

têm precário embasamento científico e têm falhado em atender as

demandas dos atores sociais (pescadores, exportadores de ornamentais).

Tampouco o governo tem conseguido evitar o contrabando de aruanãs para 

o mercado ornamental, que segue sem nenhum controle governamental e

sem que o país arrecade divisas a partir da atividade.

Surge, portanto, a necessidade de adequações da legislação de

pesca alimentar relativa aos aruanãs brancos, e a necessidade de avaliar a

viabilidade técnica, ambiental, econômica e mercadológica de manejar a
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espécie visando consorciar sua conservação e a garantia de renda para o

pescador através de uma alternativa econômica legal. Atingir tal meta

requer o envolvimento dos saberes e vivências de gestores, pescadores e

cientistas. Este foi a maior motivação em escrever este trabalho.
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A Exploração de Filhotes do Aruanã Preto
(Osteoglossum ferreirai) e do Aruanã Branco
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INTRODUÇÃO

Na região amazônica, os aruanãs brancos (Osteoglossum
bicihrrosum) e pretos (Osteoglossum ferreirai), são explorados por duas
atividades econômicas distintas, a pesca para o mercado de peixes
comestíveis e a pesca para o mercado de peixes ornamentais. Como
ornamental, o aruanã branco já era criado por aquaristas americanos desde
1938 (NOTES..., 2002), antes mesmo que o aruanã preto fosse descrito por
Kanazawa em 1966. Entre os anos de 1978 e 1981, o estado do Amazonas
exportou cerca de 60.000 filhotes/ano de aruanãs (CORRÊA, 1984). Mais
tarde, no ano de 1992, a captura, comercialização e transporte destas
espécies, para fins de ornamentação, ficou proibida, através da portaria Nº
62-N, de 10 de junho de 1992, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.  Ao longo da década seguinte, 
relatos de captura e comercialização de filhotes de aruanãs foram surgindo,
principalmente indicando o contrabando ou o envio destes filhotes para
Peru e Colômbia.

Considerando que a pesca destas espécies como ornamentais
representava uma importante fonte de renda para os pescadores e
comunidades do município de Barcelos, onde a atividade envolve centenas
de famílias e representa cerca de 60% da renda total do município (PRANG,
1996), e que grandes quantidades de filhotes de aruanãs eram
contrabandeados através do Peru e Colômbia, o IBAMA/AM, através da
portaria Nº 01/2002, de 07 de junho de 2002, resolveu liberar uma cota de
exportação por um período de dois anos (2002- 2004) para ambas as
espécies, com a condição de que a possibilidade de se explorar estes
recursos de maneira sustentável fosse também avaliada.

O principal questionamento até hoje, gira em torno da capacidade
das populações de aruanãs de suportar esta exploração, uma vez que estas
espécies são exploradas por duas diferentes atividades, e pouco se sabe
sobre a estrutura e o potencial biológico de suas populações ao longo das
áreas de exploração. Como o aruanã branco tem ampla distribuição,
podendo ser encontrado em praticamente toda a bacia amazônica, o esforço
de pesca necessário para atender a demanda de filhotes para o mercado de
peixes ornamentais pode e deve ser distribuído em vários afluentes ao
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longo da bacia amazônica, evitando assim concentrar o esforço sobre
poucas populações. Isto minimizaria o impacto da pesca ornamental sobre
esta espécie. No caso do aruanã preto, por ter uma distribuição mais
restrita, sendo encontrado apenas na bacia do rio Negro e Orenoco, se faz
necessário um entendimento detalhado de suas populações e a forma como
elas estão distribuídas nas áreas passíveis de exploração.

Este trabalho procurou levantar informações sobre as áreas de
pesca de aruanãs para fins ornamentais, a pesca em si e o manejo
dispensado aos filhotes durante a captura até o entreposto em Barcelos, de
onde os peixes seguem para Manaus por meio de barcos recreio. Paralelo a
isto, o processo de captura foi também estudado para verificar a
possibilidade de se implementar um aparelho de pesca que não implicasse
na morte dos machos adultos durante a captura dos filhotes. Isto ocorre
devido ao cuidado parental “mouth brooder” (RABELLO NETO; CHAO
neste volume; QUEIROZ neste volume) que é dispensado exclusivamente
pelos machos.

Os resultados aqui apresentados foram obtidos através de uma
revisão bibliográfica e por meio do acompanhamento da captura e manejo
no transporte da pesca ornamental dos aruanãs no médio rio Negro, bem
como de experimentos com marcação e recaptura para a análise da
estrutura populacional e deslocamento dos aruanãs nas áreas de pesca,
além de um estudo sobre o processo de captura dos filhotes com o intuito de 
se substituir o aparelho usado tradicionalmente, entre maio de 2003 a maio
de 2004.

DISTRIBUIÇÃO E DIFERENCIAÇÃO

Os osteoglossídeos atuais possuem características bastante
primitivas, sendo consideradas espécies relíquias que descendem de
antigos grupos de água doce da divisão primária (LOWE-MCCONNELL,
1999). De acordo com a classificação proposta por Nelson (1994), a família
Osteoglossidae contém duas subfamílias: Heterotidinae, com Arapaima
gigas na América do Sul e Heterotis niloticus no oeste da África e
Osteoglossinae com Osteoglossum ferreirai e O. bicirrhosum, na América do
Sul, Scleropages jardinii e S. leichardt na Austrália e Nova Guiné, e S. formosus
no sudeste asiático incluindo Sumatra e Bornéo.

As espécies sul-americanas apresentam padrões de distribuição
geográfica distintos. Arapaima gigas (pirarucus) está amplamente
distribuído na Bacia Amazônica. Osteoglossum ferreirai (aruanãs pretos) está
aparentemente restrito apenas à Bacia do Rio Negro, e a parte do sistema do
Rio Orenoco, no distrito de Vichada, Colômbia (MOJICA et al, 2002),
enquanto que Osteoglossum bicirrhosum (aruanãs brancos) está distribuído
na Amazônia (Brasil, Colômbia e Peru) e Guianas (KANAZAWA, 1966).
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Esta diferenciação na distribuição dos aruanãs parece estar
relacionada à qualidade da água. Schwartz; Levy (1968) e Cala (1973)
afirmam que as duas espécies de aruanãs podem ser encontradas na bacia
do Rio Negro, sendo que o aruanã preto nos afluentes de águas ácidas
(pretas) e o aruanã branco nos afluentes de águas alcalinas (brancas).
Alguns afluentes do rio Negro de águas brancas, como o caso do rio
Demeni, as duas espécies podem ocorrer simultaneamente nos lagos
isolados (sem conexão com o rio durante a seca), e nas cabeceiras dos
igarapés onde a água é mais transparente e ácida, (Figura 1). As espécies de
Osteoglossum podem ser diferenciadas, segundo Kanazawa (1966), pelo
número de raios da nadadeira dorsal (O. ferreirai com 52 a 58 e O.
bicirrhosum com 42 a 50), pelo número de raios da nadadeira anal (O. ferreirai
61 a 67 e O. bicirrhosum 49 a 58), e pelo número de escamas da linha lateral
(O. ferreirai 37 a 40 e O. bicirrhosum 30 a 37).

REPRODUÇÃO

A biologia reprodutiva do aruanã branco é semelhante à do preto,
no que diz respeito à época de desova, sempre relacionada à subida das
águas, no início da cheia (ARAGÃO, 1981, RABELLO NETO, 1999), e no
que diz respeito ao cuidado parental, dispensado apenas pelos machos das
duas espécies, e pela estrutura de suas gônadas que possuem os ovários e
testículos direitos atrofiados, sendo funcionais somente as gônadas
esquerdas. Os testículos dos aruanãs branco e preto possuem espermoduto, 
já os ovários não possuem ovidutos, sendo que a liberação dos ovócitos
ocorre através de uma fenda do lado esquerdo do ovário para a cavidade
celomática, e desta os ovócitos são expelidos pelo orifício genital feminino,
que se encontra na base do primeiro pterigióforo da nadadeira anal
(ARAGÃO, 1981).
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Figura 1 - O aruanã branco (acima) e o preto (abaixo) capturados no rio Demeni, onde
ocorrem simultaneamente.



A “capacidade de carga” dos machos, referente ao número de

filhotes que carrega, parece ser menor que a fecundidade das fêmeas, uma

vez que o tamanho médio da prole encontrada sob cuidados parentais não

excede a fecundidade média averiguada.  Aruanãs pretos tem uma prole de

80 filhotes em média (RABELLO NETO, 1999) e os aruanãs brancos cerca de 

140 (ARAGÃO, 1981).

Desovando no início da cheia, macho e fêmea constroem seu ninho

no fundo do lago ou igarapé, onde a fêmea desova e o macho, após

fecundá-los, carrega a prole na boca por cerca de 4 a 6 semanas enquanto os

filhotes absorvem o saco vitelínico e terminam o desenvolvimento de seus

tratos digestivos.

ÁREAS DE PESCA E SUBSTITUIÇÃO DE APERELHO DE
PESCA

O levantamento de informações sobre a pesca dos filhotes de

aruanãs para o mercado de ornamentais começou em agosto de 2003, por

meio de entrevistas abertas com os pescadores de peixes ornamentais

(piabeiros). As perguntas foram direcionadas para identificar a localização

das áreas de pesca (afluente/ lago/ igarapé/ ilhas) e verificar possível

indício de mortalidade pós-captura diferenciada entre as áreas ou grupo de

pescadores. Também buscaram verificar algumas características do manejo

no transporte, especialmente em relação à densidade de indivíduos por

caixa e algum tipo de cuidado especial dispensado aos animais, e ainda

verificar a possibilidade de se implementar um aparelho de pesca que não

implicasse na morte do macho adulto na captura dos filhotes.

Com base em 15 entrevistas realizadas junto aos pescadores

ornamentais, foram sugeridos dois aparelhos de pesca para a captura dos

filhotes sem o comprometimento do estoque parental. Primeiramente, o

aparelho de pesca mais citado como sugestão alternativa foi o puçá, (80%),

seguido da malhadeira (20%). Entretanto, o uso da malhadeira, por ser um

aparelho multiespecífico, é desaconselhável nesta atividade, pois as

desvantagens poderiam ser ainda maiores.

O puçá, indicado pela maioria dos pescadores entrevistados, se

mostrou eficiente na captura dos adultos e foi empregado com relativo

sucesso em área de igapó, onde apresentou certo grau de dificuldade para a

manobra. Após o teste, o desafio foi encontrar materiais baratos e de fácil

aquisição por parte dos pescadores, para a confecção deste puçá, e

encontrar as dimensões mais apropriadas para tal.
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MARCAÇÃO E RECAPTURA

O método de marcação e recaptura, quando aplicado para se
identificar evidências de estruturação dos estoques, consiste numa captura,
marcação e posterior soltura do indivíduo no local onde foi capturado
anteriormente, para subseqüente re-identificação. Recapturas ao longo do
tempo fornecem informações sobre a distância e o tempo percorrido pelo
indivíduo marcado e recapturado, permitindo fazer inferências sobre as
taxas de deslocamento e mistura entre os estoques. A continuidade deste
tipo de metodologia, principalmente se aplicada a um monitoramento da
pesca em si, pode oferecer informações sobre o crescimento individual e
tem ainda a vantagem de poder ser utilizada como estimativa de
abundância quando adequada às especificidades de cada área.

As desvantagens desta metodologia giram em torno do tamanho
da área a ser estudada e da dificuldade de se recapturar peixes marcados,
uma vez que marcar uma parcela significativa da população é igualmente
difícil. O sucesso deste tipo de estudo fica, via de regra, atrelado ao uso da
pesca comercial para recuperação de peixes marcados. Sendo assim, a pesca 
para o mercado de consumo de alimentos e de ornamentais que utilizam
este recurso, assim como as comunidades e acampamentos provisórios de
pescadores que se localizam próximo às áreas de estudo, foram contatados
à medida que as amostragens e marcações foram efetivadas.

A marcação foi feita com marcas numeradas do tipo spagett-tag,
aplicada no dorso do peixe. A região da nadadeira dorsal foi escolhida para
a marcação devido a característica de a espécie apresentar quase 50% de
seus indivíduos adultos mutilados na região das nadadeiras pélvicas, anais
e caudais, como observado por Rabello Neto (2002). Isto se deve à
localização dos indivíduos na coluna d’água, já que eles nadam sempre
próximos à superfície, quando sofrem os ataques dos predadores pela
região ventral e caudal.

As capturas foram realizadas bimestralmente, de agosto de 2003 a
maio de 2004, feitas com malhadeiras de 100 metros de comprimento e 2 de
altura, com malhas de 45 e 50 mm entre nós, que ficaram armadas dia e
noite e vigiadas em tempo integral para que os indivíduos capturados
fossem rapidamente retirados. Para que a captura não comprometesse a
sobrevivência dos indivíduos, eles foram retirados com auxílio de uma faca
para cortar as malhas, e colocados em um tanque rede, que foi montado
próximo à área de captura, onde os indivíduos passaram por um período de 
recuperação. Ao final da coleta, os peixes capturados foram retirados dos
tanques-rede, um por um, pesados, medidos e liberados no próprio local de
coleta.
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MANEJO NA CAPTURA E TRANSPORTE

Aspectos do manejo geral aplicado na captura e transporte dos
filhotes, tais como a densidade de estocagem das caixas, o tipo de
acomodação oferecido (caixas com forro ou sem forro de plástico), e o
tamanho dos indivíduos transportados foram observados em diferentes
ninhadas que foram acompanhadas a partir da captura em diferentes áreas
de pesca do Rio Demeni até o entreposto em Barcelos. No acompanhamento 
das ninhadas até os aquários em Manaus foi também observado o número
de indivíduos mortos.

ÁREAS DE PESCA

As áreas de pesca utilizadas para a exploração ornamental são
conhecidas pelos “piabeiros” (pescadores de peixes ornamentais) como
“choqueiros”, pois são locais específicos, onde existem altas concentrações
de machos adultos com as crias em desenvolvimento. Devido às distâncias
observadas entre os pontos de pesca indicados pelos pescadores, foram
escolhidas três regiões (Figura 2) para monitorar a pesca ornamental do
aruanã preto e verificar, através de estudos de marcação e recaptura e
parâmetros populacionais, evidências de estruturação de estoques ou
unidades populacionais. Além disso, foi testado um novo aparelho de pesca 
que pudesse ser utilizado na captura dos filhotes sem o comprometimento
do estoque parental.
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Figura 2 - Mapa da região, evidenciando os pontos de coleta nas áreas de pesca estudadas.



SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DA PESCA

Após os primeiros testes com o novo aparelho, procurou-se
confeccioná-lo com materiais mais acessíveis aos pescadores para que, de
fato, pudesse se tornar prático. Os próprios pescadores teceram a rede do
saco do puçá, e utilizaram o mesmo cabo que geralmente utilizam para
confeccionar a zagaia. Por sugestão dos próprios pescadores, o saco do puçá 
foi confeccionado com cerca de um metro de profundidade, para evitar que
o peixe escapasse. Entretanto, com a continuidade dos testes, este aparelho
demonstrou provocar elevada mortalidade nos indivíduos adultos quando
comparado ao uso da malhadeira (Tabela 1). A alta mortalidade observada
após a captura dos adultos ocorreu devido ao stress causado pelo aparelho
empregado. Os indivíduos, após capturados, oferecem grande resistência e
ficam muito debilitados. Quando aplicado na captura dos adultos que
dispensavam cuidado parental, parte da ninhada se perdeu, ficando muito
espalhada pelo igapó devido à luta do macho para sair do puçá. Em um dos
casos, 10 filhotes foram engolidos pelo macho.

MARCAÇÃO E RECAPTURA

De agosto de 2003 a maio de 2004, 259 indivíduos foram 

capturados (Tabela 1), sendo que 224 foram marcados e liberados em cinco

áreas de pesca encontradas em três das cinco regiões escolhidas para o

trabalho. Os outros 35 indivíduos morreram durante a captura e marcação,

ou foram sacrificados devido ao alto grau de debilidade causado pelo stress

e choques da captura. Dois indivíduos foram recuperados através da pesca

comercial, cerca de seis meses após a marcação e soltura. Como os

indivíduos estavam mutilados as informações obtidas ficaram restritas a

analise de seu deslocamento entre as áreas de pesca. Sendo que foram

recapturados na mesma região de pesca onde foram marcados, o igarapé

Zamula.  A distribuição do sexo por local de coleta apresentou uma relação
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Aparelho 
de pesca

Número de 
mortos

Número de 
liberados

Mortos 
%

Liberados %

Puçá 18 49
 

26,87
 

73,13
 

Malhadeira 17 175 8,85 91,15

Tabela 1 - Número de indivíduos capturados e mortalidade (em porcentagem de indivíduos) 
causada pelos aparelhos de pesca empregados.



desproporcional em apenas um dos locais (Tabelas 2 e 3), no igarapé

Zamula.

MANEJO NA CAPTURA E TRANSPORTE

O manejo dispensado atualmente pelos pescadores de aruanãs
inclui medidas simples que parecem reduzir consideravelmente a
mortalidade dos filhotes. O tamanho mínimo dos filhotes a serem
capturados é respeitado por parte dos pescadores que, empiricamente,
estipularam-no em 3cm de comprimento total para o aruanã preto. Além do 
tamanho, a mobilidade e capacidade natatória dos filhotes também
indicam, segundo alguns pescadores, se estão aptos para o transporte sem
que ocorra mortalidade. Outra medida aplicada por eles, e que parece
eficaz, é a utilização de um saco plástico forrando a caçapa para evitar o
contato direto do saco vitelínico com o fundo da caçapa que é, por vezes,
arranhada com o uso, tornando-se abrasiva com o tempo.

A densidade utilizada atualmente pelos pescadores varia com o
tamanho da ninhada, sendo cada uma delas separada por caçapa. O
tamanho da prole dos aruanãs pretos acompanhados variou de 77 a 105
filhotes, com uma média de 87, e dos aruanãs brancos variou de 102 a 145
filhotes com uma média de 118 filhotes por ninhada.
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Latitude (S)e 
Longitude (W)

Pontos
Região de 

Pesca
Número de 
marcados

Número 
de mortos

Machos Fêmeas

0° 54' 10" 

 

62° 42' 38,9"

 

Puxirituba

 

3

 

22

 

2 1

 

1

0° 30' 37,6"  

63° 14' 42,6"

 

Daraquá

 

1

 

4

 

5 1

 

4

0° 50' 35,7"  

 

62° 49' 55"

Zamula 

(*)
3

 

109

 

17

 

10

 

7

0° 51' 42,4"

62° 47'45,1"

Paraná 

Tucano
 3

 
35

 
0

 
0

 
0

0° 41' 30,3" 

62° 54' 15,5"
Maqui 2 54  11 6 5

Tabela 2 - Número de indivíduos marcados e liberados, e mortos ou sacrificados por sexo
nos pontos de coleta indicados.

 

Pontos de Pesca Machos Fêmeas % machos % fêmeas

Puxirituba
 

1
 

1 50 50

Zamula 1 4  20  80

Maqui 10 7  58,82  41,18

Daraquá 0
 

0
 

0
 

0

Paraná Tucano 6 5 54,55 45,45

Tabela 3 - Número de machos e fêmeas, e porcentagens, mortos durante a captura, por ponto 
de coleta.



Entre as ninhadas que foram acompanhadas do Rio Demeni até o
entreposto em Barcelos (Tabela 4), uma de aruanãs pretos e outra de
brancos foram totalmente perdidas. Estas tinham tamanhos menores que os 
indicados pelos pescadores como sendo o mínimo seguro para se evitar a
mortalidade. Duas outras ninhadas de aruanãs brancos que foram
transportadas sem o forro de plástico ficaram comprometidas, perdendo-se
quase que 50% dos indivíduos. Entretanto, a mais alta mortalidade foi
registrada em uma embarcação que transportava filhotes de vários
tamanhos e das duas espécies em uma só caçapa.

Segundo o pescador que transportava a carga, os filhotes foram
apanhados próximos às malhadeiras que eram utilizadas para a captura
dos adultos, que seriam salgados e destinados ao consumo alimentar. Seu
barco transportava cerca de 40kg de peixes salgados, a maioria aruanãs
brancos. Excetuando-se a mortalidade destes filhotes que foram
aproveitados da pesca comercial, as ninhadas que foram acompanhadas
neste trecho sofreram uma mortalidade de 1,84%, para o aruanã preto, e
5,90%, para o aruanã branco.
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Núm. 
de 

Barcos

Número 
de

pescadores

Dias de
pesca

Captura  
aruanã 
preto

 

Captura  
aruanã 
branco

 

Caçapa 
forrada? 

S/N

 

Mortalidade Obs. 

 1 2 5 200 
indivíduos

 

30 

 
indivíduos

 

n

 

Não pode ser 
acompanhada

 

Pesca para a 
salga. Filhotes 

capturados na 
pesca 

comercial. 
Espécies e 

tamanhos 
misturados 

indicando a 

pesca com 
malhadeira.

 

2 4 6 18 

 

ninhadas

 

 

 
 

22 

 

ninhadas

 

s

 

1 ninhada de 
aruanã branco 

com 100% de 

indivíduos 
mortos

 

Filhotes com 

 

3 cm cp

 

3 3 4 8 

 

ninhadas

 

4 

 

ninhadas

 

s

 

1 ninhada de 
aruanã preto 

com 100% de 
indivíduos 

mortos

 

Filhotes com 
2,6 cm cp

 

 

4 1 2 3 

 

ninhadas

 

-

 

s

 

?

 

Acampamento 
de ribeirinho, 

venderia a 
produção para 

pescador que 

desceria o rio.

5 2 4 5 

ninhadas

7

 ninhadas

s 0 -

6 3 5 12 

ninhadas

7 

ninhadas

s/n 2 ninhadas 

comprometidas

Duas caçapas 

sem forro 
plástico com 

mortalidade 
de cerca de 

50% da 
ninhada.

Tabela 4 - Acompanhamento da pesca dos filhotes no rio Demeni, incluindo mortalidade,
capturas por grupo de pescadores, e manejo dispensado por cada grupo de O. bicirrhosum e

O. ferrerai.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A identificação de unidades de estoque deve ser de interesse
primário no manejo e avaliação das pescarias, pois a reposição
populacional, com os efeitos do recrutamento e mortalidade, opera
independentemente sobre cada unidade. É, portanto, um requerimento
básico da avaliação de recursos pesqueiros (BEGG et al, 1999; CADRIM ;
FRIEDLAND, 1999; WALDMAN, 1999).

Uma tentativa de identificar estoques de aruanã preto foi realizada
por Rabello Neto (2002), através do estudo da variabilidade morfológica
dos indivíduos coletados em seis diferentes áreas de pesca do médio rio
Negro. Apesar de ter encontrado diferença significativa na estrutura de
tamanho das populações estudadas, a análise morfológica entre as
populações não se mostrou eficiente para identificar estoques distintos,
sugerindo uma análise mais aprofundada com marcação e recaptura,
análise da variabilidade genética e/ou telemetria.

A dimensão da área estudada é, sem dúvida, uma desvantagem na
utilização de metodologias de marcação e recaptura para estudos de
deslocamento de indivíduos num curto prazo. A vantagem deste método
consiste na obtenção de informações diretas sobre as distâncias percorridas
pelos indivíduos recapturados. A recaptura de dois indivíduos próximos ao 
local onde foram marcados pode indicar um certo grau de fidelidade ao
local, sugerindo uma espécie mais sedentária. Entretanto, com o baixo
índice de recaptura encontrado (1/112 ou 0,89%), este tipo de metodologia
deve ser empregado a médio e longo prazo, ou ainda outras metodologias
tais como análise da genética molecular, ou da variação de enzimas ou
proteínas, ou mesmo de genética de DNA mitocondrial ou nuclear, devem
ser empregadas para averiguar possíveis estruturações dos estoques nas
áreas de exploração.

Uma vez identificadas as unidades de estoque, alguns indicadores
tais como CPUE ou a proporção sexual podem ser utilizados para
monitorar ou avaliar a saúde de cada estoque ou em cada área de pesca.

Devido à estreita relação entre o nível do rio e a desova da espécie
(RABELLO NETO, 1999), e devido a que nem todos os afluentes de um
dado rio têm a variação do nível da água idêntica, a desova pode ocorrer de
forma assincrônica entre afluentes de uma bacia hidrográfica hipotética,
disponibilizando novos recrutas em períodos diferentes. Este fato poderia
gerar uma concentração da captura sobre determinadas áreas de pesca.
Uma alternativa seria acompanhar uma cota de captura por afluente, o que
na prática pode ser complicado, devido à dimensão da área utilizada para
exploração ornamental.

Concomitantemente a este processo, a atividade pode ser
regulamentada por normas que minimizem a mortalidade na captura e
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transporte dos filhotes. Regras tais como a obrigatoriedade do uso de forros
plásticos nas caçapas, e o estabelecimento de um tamanho mínimo dos
filhotes para comercialização, podem ser implementadas.

A questão sobre a introdução de um novo aparelho de pesca que
não implique na morte do macho adulto durante a captura dos filhotes, não
pode ser solucionada ainda. O uso do puçá como apetrecho de pesca se
mostrou de certa forma eficiente na captura, mas compromete tanto o
estoque parental como a ninhada que se pretende capturar.

Por fim, a questão sobre duas atividades de pesca, a comercial e a
ornamental atuarem sobre os mesmos estoques, comprometendo a
reposição populacional, nem sempre ocorre. Fato é que boa parte do médio
rio Negro estava, na época, fechada para a pesca comercial pelo decreto
estadual 22.304 de 20 de novembro de 2001, que proibiu a pesca comercial
na bacia do rio Negro, desde a boca do rio Branco até a fronteira com a
Colômbia, entre 2001 a 2006. Ainda, a aceitação da carne de aruanã no Rio
Negro não é das melhores, visto que são considerados peixes de terceira
categoria, alcançando o preço de R$1,50/Kg, no município de Barcelos,
ficando atrás de espécies como o tucunaré (R$2,00) e do pacu (R$2,50).

Anteriormente os aruanãs branco e preto eram considerados de
terceira qualidade e pouco consumidos (SCHWARTZ; LEVY, 1968;
ARAGÃO, 1981; GOULDING, 1990), apesar de possuírem uma carne de
alto padrão de qualidade. O aruanã é um dos peixes amazônicos com
menor porcentagem de gordura (2,6%), e maior de proteína (20,2%)
(SMITH, 1979). Esta aceitação vem se modificando nas últimas décadas,
como afirmam Queiroz; Crampton (1999), o aruanã branco é uma das
espécies mais consumidas pelas comunidades ribeirinhas na região da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Além disso, os
anuários estatísticos do IBAMA vêm destacando o aruanã branco entre as
cinco ou seis espécies mais representativas no desembarque no estado do
Amazonas.

Sendo uma das espécies mais valorizadas pelos pescadores
ornamentais, (Tabela 5), onde uma só ninhada de aruanã preto (média de 80 
filhotes) pode chegar a custar o mesmo que 5 ou 6 milheiros de cardinais (os
peixes ornamentais mais exportados da Amazônia), esta espécie possui um
valor social que não pode ser negligenciado, principalmente numa região
carente de alternativas econômicas que vem alternando entre produtos de
extrativismo de baixo valor de mercado como é o caso da piaçava e da
castanha.

Um sumário dos problemas detectados na atividade de exploração
do aruanã preto no médio rio Negro, e algumas sugestões para
minimizá-los, está exposto na Tabela 6.
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Problemas detectados Sugestões

Necessidade de se conhecer as unidades 

populacionais e verificar estruturação de estoques 
nas áreas de exploração.

Continuar com a met odologia de marcação e 

recaptura e realizar análise genética das 
populações.

Pesca dos adultos durante a desova implicando da 
perda de muitos filhotes.

 

Defeso na reprodução.

 

Possibilidade de concentração de esforço de pesca 
em poucos afluentes

 

Distribuição do esforço entre os afluentes 
através de cotas de capturas por afluentes. 

Rodízios de áreas de pesca, fechando -se um 

ou dois afluentes por ano para a pesca de 
aruanãs.

 

 

Trabalhar a reprodução e a criação dos filhotes 
até sub -adultos, como alternativas  para os 

pescadores residentes dos afluentes que 
porventura venha a ser interditados e como 

medida para minimizar pressão de pesca 
sobre os estoques dos referidos afluentes.

Mortalidade aparente dos indivíduos menores que 3 

cm de comprimento total

Tamanho mínimo de comercialização dos 

filhotes

Sensibilidade do saco vitelínico requer cuidados 
especiais no transporte. 

 

O uso obrigatório de sacos plásticos para 
forrar as caçapas utilizadas no transporte dos 

filhotes.

 
Indicadores da saúde dos estoques

Monitorar possíveis variações na proporção 

sexual dos grupos encontrados e na CPUE em 
cada área de pesca.

Tabela 6 - Quadro de problemas detectados na atividade de exploração dos aruanãs no
médio Rio Negro, e sugestões para solucionar e/ou minimizá-los.

Preço *

(R$)

Cardinal

Paracheirodon axelrodi

Rodóstomus

Hemigrammus  spp.

Borboleta

Carnegiella  spp.

Rosa-céu

Hyphessobrycom spp.

Disco

Symphysodon  spp.

Bodós

Loricariidae

Arraia

Potamotrygon  sp.

Aruanã preto

O. ferrerai

Aruanã branco

O.biccirrhosum

87

1 0,4 0,4 46 115

1 1 1 87

-

1 5 5 - -

1 0,6 0,6 -

-

1 1,5 1,5 - -

200 16 0,08 -

-

200 16 0,08 - -

200 16 0,08 -

Tamanho 

médio da 

ninhada

1000 15 0,015 - -

Espécie (nomes 

comerciais e científicos)

Tamanho de lote 

no qual é 

vendido

Preço por 

unidade (R$)

Preço médio 

por ninhada 

(R$)

Tabela 5 - Preço pago ao pescador pelas espécies mais vendidas de peixes ornamentais.
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A Participação do Aruanã (Osteoglossum
bicirrhosum) nos Ilícitos Registrados pelo Sistema

de Fiscalização da Reserva Mamirauá. 

Paulo S. Souza & Helder Lima de Queiroz
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM

e-mail: paulo@mamiraua.org.br

INTRODUÇÃO

As experiências de conservação da biodiversidade na Amazônia

sempre estiveram focadas no estabelecimento de sistemas eficazes de

vigilância e controle, que é o maior desafio, pois as distâncias, o acesso

difícil e a variedade de atores e interesses envolvidos no uso dos recursos

naturais dificultam a sua realização. Aliado a isso, a falta de recursos

financeiros, materiais e de recursos humanos qualificados nos órgãos

governamentais encarregados de cuidar desta tarefa, agrava ainda mais as

dificuldades para equacionar ou, pelo menos, minorar o problema.

Este capítulo apresenta a experiência de fiscalização e controle

desenvolvida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

(IDSM) numa das unidades de conservação estaduais sob sua

responsabilidade, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

(RDSM), localizada no Médio Solimões, Amazonas. Esta experiência é

desenvolvida com a participação das comunidades locais. O capítulo

enfoca mais especialmente esta experiência voltada à questão do controle

da atividade pesqueira na área, e enfatiza o papel da pesca dos aruanãs no

desempenho desta atividade, e na sua relação com os esforços de controle

realizados localmente.

Em 1991, com o início da implantação da Reserva Mamirauá, uma

das suas mais fortes marcas foi o envolvimento das comunidades nas

atividades do, então, Projeto Mamirauá. Com o transcorrer deste processo,

ficou clara a necessidade de se estabelecer um sistema de fiscalização e

controle que ajudasse as comunidades a garantir o cumprimento das

decisões que estavam sendo tomadas com relação ao manejo dos recursos

naturais da área.

O sistema de fiscalização e controle foi iniciado em 1995, quando

foram formados e credenciados os primeiros agentes ambientais

voluntários (AAV’s) em Mamirauá. A categoria foi instituída com base na

resolução nº 3 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 16

de março de 1988, que trata da constituição dos mutirões ambientais, tendo

sido regulamentada recentemente pela Instrução Normativa 66 de maio
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2005 do Ibama. A sua criação buscou suprir algumas deficiências dos

órgãos ambientais, ao delegar parte de seu poder à população, para que

também ela atuasse na proteção dos recursos naturais.

Na região da Reserva Mamirauá já existia um trabalho prévio de

organização comunitária, realizado pela Igreja Católica por intermédio do

Movimento de Educação de Base (MEB), que incentivava também a

preservação de lagos pelas comunidades. Este incentivo visou

principalmente garantir a sobrevivência das comunidades e de suas

atividades econômicas tradicionais, já que o aumento da atividade

pesqueira na região estava provocando uma sensível redução dos estoques

pesqueiros e potencializando conflitos entre moradores ribeirinhos e

pescadores comerciais.

Desafios presentes ainda em 1995, tais como as infrações cometidas

tanto por pessoas das comunidades quanto de fora da reserva, ainda são

encontrados hoje e dificilmente deixarão de existir. Afinal, à medida que os

bons resultados dos trabalhos da conservação dos recursos naturais são

percebidos, cresce a cobiça pelo uso dos mesmos, principalmente o caso do

pescado. Entretanto, com o sistema de fiscalização estabelecido, foi possível 

pelo menos controlar estes atos ilícitos e ter pessoas nas comunidades que

atuem não só na sua repressão, mas principalmente na prevenção, quando

agem como educadores ambientais e mediadores dos conflitos surgidos

destas situações.

O CONFLITO PELO ACESSO AOS RECURSOS
NATURAIS

Desde 1991, quando se iniciaram as atividades do Projeto

Mamirauá para a implantação da Estação Ecológica Mamirauá (EEM), que

em 1996 foi transformada em Reserva de Desenvolvimento Sustentável

Mamirauá (RDSM), buscou-se a participação consultiva e deliberativa

daqueles que usavam a área. Esta postura foi adotada tanto em relação aos

moradores e usuários da Reserva, quanto com aqueles do entorno e das

sedes municipais próximas, procurando desta forma informá-los e

conhecer suas opiniões acerca das atividades que se iniciavam.

Com o transcorrer do processo, foram sendo tomadas decisões

sobre o manejo dos recursos naturais da área, designada como “focal”, onde 

estavam sendo desenvolvidas atividades e propostas de manejo de forma

experimental. No início, essas atividades buscavam atender demandas

mais imediatas dos moradores e usuários e também do trabalho de

implantação da unidade de conservação. Foi então definida a forma de
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representação das comunidades em setores, englobando aquelas mais

próximas e que utilizavam uma mesma região da área focal. No total, foram 

formados nove setores, mostrados no mapa (Figura 1).

Além do agrupamento de comunidades em setores, foram criados
fóruns de discussão e decisão pela população: a Assembléia Geral,
realizada anualmente, e os Encontros/Reuniões de Setor, onde não só
moradores e usuários de áreas do entorno podiam participar, como também 
todos os demais atores envolvidos no uso dos recursos da área. A equipe de
técnicos e pesquisadores também participava desses fóruns, prestando
contas das suas atividades, informando sobre as pesquisas e seus
resultados, para dar subsídios aos moradores e usuários sobre decisões de
manejo a serem tomadas.

A área em questão, antes de ser decretada como unidade de
conservação, era usada por outros atores sociais oriundos das sedes
municipais, que lá realizavam atividades de extração de madeira ou pesca.
Alguns destes atores, principalmente os pescadores profissionais,
representados por suas Colônias ou Associações, também se envolveram
com o processo de implantação da reserva, expondo suas idéias e
propostas. Com todas as sedes municipais do entorno da área focal foram
feitos contatos solicitando que apresentassem propostas de uso para a área,
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Figura 1 – As Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM) e Amanã
(RDSA), sua localização e seus respectivos setores ou divisões políticas.



mas este retorno só foi mais efetivo com a cidade de Tefé, através da Colônia 
Z-4. Tão logo foi definido o primeiro zoneamento da área em 1993, a
Colônia de Pescadores de Tefé viu-se contemplada com o direito de
continuar fazendo uso da área. As comunidades do setor Jarauá (Nova
Colômbia, Novo Pirapucu, São Raimundo do Jarauá e Manacabi),
acordaram que no setor existiria a chamada “área de sede”, englobando por 
volta de 55 lagos e ressacas, destinada ao uso dos pescadores profissionais
registrados na Colônia Z-4.

Com o tempo, constatou-se que a iniciativa de acordo não seria
assim tão fácil, pois eram muitos os pescadores e interesses envolvidos.
Estabelecer mecanismos de controle e fiscalização sempre se mostrou um
grande desafio, pois a “área de sede”, além de muito extensa, era distante
das comunidades, permitindo assim que aqueles que quisessem burlar a
norma acordada assim o fizessem sem grandes dificuldades. Nunca
faltaram acusações de ambos os lados, o que levou a um estado de
permanente tensão entre moradores e pescadores profissionais, findando
pelo encerramento do acordo na Assembléia Geral de 1997, realizada em
Tefé. Posteriormente, em 1999, também em uma Assembléia Geral, foi
autorizada a reabertura de negociações com as sedes, por aqueles setores
que se interessassem. Aconteceram então conversações com outros dois
setores: Boa União e Aranapu-Barroso, sendo que um novo acordo foi
firmado com este último para a utilização de três lagos. No setor Boa União,
apesar de três reuniões realizadas, o processo não suscitou a formação de
um acordo. No setor Aranapu-Barroso, para que o acordo fosse fechado,
aconteceu um processo de discussão no próprio setor envolvendo os
pescadores de Tefé e as comunidades interessadas, com várias reuniões
para definir qual área seria cedida para a pesca profissional e as normas
para utilização da mesma. Fechado o acordo, com a cessão de três lagos
para a sede, não demorou muito para que os mesmos conflitos surgidos no
setor Jarauá também aparecessem. Em todas as reuniões bimensais do
setor, o acordo era assunto de pauta e sempre colocado como um problema
pelos moradores, que acusavam os pescadores externos de não respeitarem
nem normas, nem a área estabelecida no zoneamento. Quando procurados,
estes pescadores externos também respondiam devolvendo as mesmas
acusações aos comunitários. Novamente, em uma Assembléia Geral, no ano 
de 2002 decidiu-se o encerramento de mais este acordo.

Em 2001, na Assembléia Geral realizada na cidade de Alvarães, foi
autorizado também que os setores e comunidades interessados levassem
adiante conversações com a Associação de Pescadores de Alvarães. Apesar
disso, nunca foi realizada qualquer conversa entre as partes, findando então 
por se estabelecer uma situação vigente até hoje, na qual nenhuma das
sedes municipais do entorno da área focal pode usá-la pela inexistência de
um acordo, que lhes garanta “autorização formal” para o uso. Com certeza,
acredita-se que esta situação contribui para que as invasões na área, que
ocorrem desde o início dos trabalhos, continuem a acontecer.
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Por outro lado, o esforço de conservação das comunidades garante
a abundância de pescado na área. Isso atrai pescadores dispostos a
enfrentar todos os tipos de obstáculos para conseguir o produto farto e
valorizado encontrado nos lagos, criando muitas vezes conflitos com a
população que depende desses lagos para a sua sobrevivência. Pescadores
clandestinos, sem filiação a uma Colônia ou Associação, invocando os
argumentos de terem nascido lá ou de usarem a área antes da criação da
unidade de conservação, sempre estiveram presentes, seja sozinhos ou em
grupos. E da mesma forma que ocorre com os pecadores profissionais, o
conflito gerado motivava, e ainda motiva, discursos e ações as mais
variadas por parte das comunidades. A situação se complicava mais ainda
quando, nas expedições invasoras, havia a presença de pessoas de
comunidades da reserva, tanto de setores vizinhos quanto até mesmo do
próprio setor que estava apresentando a queixa. Isso era compreendido
localmente como um desrespeito ainda maior, pois estavam quebrando
acordos e ferindo decisões de Assembléias e Encontros, tomados e firmados 
muitas vezes em conjunto com aqueles que invadiam.

A dificuldade criada pela ausência de mecanismos eficientes para
controlar e punir esses infratores, tanto por parte das comunidades, quanto
das autoridades, acabava funcionando como um incentivo para a
continuidade das infrações. Mesmo que em certas ocasiões fossem
flagrados pela fiscalização do BAMA, a ação de fiscalização ficava restrita a
apreensão dos equipamentos e produtos já retirados da área, já que a
grande maioria eram invasores veteranos que sabiam como “driblar” os
fiscais, alegando não possuírem documentos, o que os livrara de uma
autuação e posterior sanção por parte da justiça. Tanto essa questão, quanto
a dificuldade que a maioria das comunidades têm de trabalhar o embate
com pessoas do seu próprio meio de convívio  ainda são muito presentes no
cotidiano da atividade e com certeza ainda levará um certo tempo para que
seja revertida.

O conflito pelo uso dos recursos, principalmente o pescado, sempre 
se mostrou de difícil resolução, pois para as comunidades a solução sempre
era “chamar o IBAMA”. Apesar da existência de um convênio datado de
1992 envolvendo o CNPq, SEMAM-PR (Secretaria de Meio Ambiente da
Presidência da República) e SEMACT/AM (Secretaria de Meio Ambiente,
Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas), que permitia que o IBAMA
fosse acionado para ações de fiscalização na área de Mamirauá, muitas
vezes o órgão não podia atender às demandas com a urgência necessária,
por causa das limitações de material e de pessoal do posto de Tefé.

Com apenas oito servidores, dos quais quatro fiscais para cobrir
uma área que englobava quase a metade do Estado do Amazonas, e sem
embarcações adequadas para realizar o trabalho, o posto de Tefé (mais
tarde transformado em Escritório Local, até chegar aos dias atuais com o
status de Gerência Executiva) em pouco teve seus recursos materiais e
humanos melhorados ao longo desses anos. O trabalho do IBAMA nas
reservas, só se realiza porque sempre são oferecidas as condições
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(combustível, alimentação, diárias, transporte) para que o trabalho seja
realizado.

Já a parceria com o estado do Amazonas sempre foi mais difícil de
ser tornada efetiva e eficaz. O Instituto de Proteção Ambiental do Estado do
Amazonas (IPAAM) só assumiu a sua responsabilidade com a fiscalização
de Mamirauá em 2001, quando dois técnicos foram enviados para
acompanhar uma missão de fiscalização, a convite do IDSM. Isso serviu
para uma maior aproximação com o órgão, que até então só atuava em
Manaus e seus arredores. Ao tomar conhecimento da problemática da
região, o IPAAM passou a ser mais presente nas missões de fiscalização,
ainda que sem a constância necessária. Com a ausência ou inconstância
desse órgão, o IBAMA continua sendo acionado para acompanhar a
fiscalização feita pelo IDSM, também como forma de garantir que o
investimento feito em uma missão surta o efeito desejado de coibir e punir
as infrações que estejam acontecendo na área.

OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS NAS INVASÕES

O fato de ambas as reservas serem áreas protegidas de grande
extensão (Mamirauá - 1.124.000.000 ha; Amanã – 2.313.000.000 ha), e de
incidirem em sua totalidade, no caso de Mamirauá, ou parcialmente, no
caso de Amanã, em ambiente de várzea, são grandes complicadores para
enfrentar a tarefa de pensar e implementar uma estratégia para a proteção
dessas Reservas de Desenvolvimento Sustentável.

Na estação da cheia, são formados inúmeros acessos aos lagos de
pesca, em função da elevação do nível das águas, facilitando assim a
entrada daqueles que se arriscam em “expedições” que buscam
principalmente o pescado, ainda que os peixes estejam espalhados em uma
área maior, por causa do aumento da extensão do espelho d’água. Aliado a
essas dificuldades, à medida que as decisões sobre o uso dos recursos
naturais da área focal de Mamirauá iam sendo tomadas e implementadas,
mais restrições iam sendo impostas, principalmente para aqueles que não
se caracterizaram inicialmente como usuários.

Os acordos que estavam sendo fechados entre as comunidades e
setores não se mostraram suficientes para que acontecesse uma redução das 
infrações cometidas pelos próprios comunitários. Embora tenha diminuído, 
o problema persiste até hoje e existem comunidades que ainda carregam o
rótulo de “invasoras”, seja das suas próprias áreas reservadas para
preservação, ou das áreas de uso das comunidades vizinhas. Os causadores
desses problemas geralmente são pessoas que têm um envolvimento muito
grande com a pesca, não se dedicando fortemente a outras atividades
econômicas.

Raramente participam de reuniões, encontros e assembléias, e
quando são flagrados cometendo infrações, usam o argumento de que não
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tinham conhecimento das decisões tomadas e que estavam infligindo
acordos. Há também o caso daqueles que não estão diretamente envolvidos
com as invasões, mas acabam apoiando-as indiretamente, ou por acobertar
os infratores ou, às vezes, até mesmo por os financiar, ao se dedicarem
também à compra do pescado produzido de modo irregular.

Outra fonte geradora de conflitos está ligada à situação dos
moradores que se mudaram das comunidades em busca de uma vida
melhor nas cidades próximas. Quando estes se vêem em dificuldades,
retornam para a reserva ou passam a freqüentá-la somente para buscar os
seus recursos naturais. Para tentar resolver esse problema, na Assembléia
Geral de 2002 foram aprovadas as normas para uma “Política de Ocupação” 
dos setores. Muitos desses ex-moradores, ao verem-se privados do direito
que acreditavam ser portadores, e ao não encontrarem apoio esperado na
sua comunidade de origem, revoltam-se e passam a invadir, às vezes até
mesmo acobertados por aqueles parentes mais próximos que ainda moram
nas comunidades.

Quanto aos invasores externos, é bom lembrar que a área era muito
utilizada por pessoas oriundas das cidades da região antes da decretação da 
unidade de conservação. Há registros da presença de exploradores vindo
principalmente das sedes municipais e até mesmo de centros urbanos mais
distantes, envolvidos com a pesca e a extração madeireira. As frotas
pesqueiras de centros urbanos mais distantes como Manaus, Coari, Codajás 
e Mancapuru sempre fizeram uso da área. Mas à medida que restrições iam
sendo colocadas e aprovadas, foram procurando locais mais distantes,
valendo-se muitas vezes da pouca organização comunitária naquelas áreas
para impor sua vontade e realizar novos acordos para poderem pescar.

Essa situação ainda persiste, se bem que em intensidade muito
menor. A região do Paraná do Aranapu, fronteira entre as áreas focal e
subsidiária da Reserva Mamirauá, e os dois principais acessos à Reserva
Amanã (a boca do Paraná do Cubuá e a boca do Paraná do Coraci) registram 
a presença de grandes barcos oriundos daquelas localidades no início da
seca, quando as águas começam a baixar e aparecem grandes cardumes
subindo no rio.

Os pescadores de Manaus geralmente são ligados a empresários
(“armadores”) da pesca, sendo que alguns possuem frotas pesqueiras que
podem tanto atuar conjuntamente quanto em separado em uma mesma
região. Diferente dos pescadores de centros urbanos mais próximos, têm
um poder econômico maior, o que se torna um atrativo ou facilitador para
que “acordos” entre eles e os comunitários sejam fechados, pois geralmente
podem “pagar” o acordo no ato da pescaria, ainda que mantendo a relação
de exploração para com os comunitários.

Mesmo quando esses pescadores não fecham acordos com as
comunidades da área, se não houver ninguém que se oponha ou resista a
eles, arriscam-se em incursões de pesca, e às vezes conseguem obter
sucesso. Caso haja manifestação contrária à sua atividade, podem tanto
mostrar resistência e não aceitar interromper a pescaria, quanto acatar
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imediatamente a solicitação, interromper os trabalhos e partir. Um dos fatos 
que mais pesam contra a atividade dessa frota pesqueira na região é a
grande capacidade de carga que estes barcos possuem, alguns de até 60
toneladas, e o fato de nunca atuarem sozinhos. Ou seja, no caso de
encontrarem grandes cardumes podem pescar a maior parte deles com
outros barcos, como já aconteceu em épocas passadas. Há o exemplo
decorrido no Paraná do Aranapu, onde foi registrada a presença de até treze 
barcos num mesmo momento.

Também a forma pouco responsável que alguns pescam faz
aumentar a rejeição à presença destes grandes barcos das cidades maiores.
Se eles estão pescando uma determinada espécie de peixe e surge um
cardume de outra espécie com maior valor comercial, não hesitam em
esvaziar o espaço das geleiras, jogar fora o que já está armazenado, e pescar
a segunda espécie. Há vários relatos sobre este comportamento das frotas,
tanto de comunidades localizadas ao longo do rio Solimões, quanto do rio
Japurá, quando as pessoas locais manifestaram seu descontentamento com
a passagem de grande quantidade de peixes mortos pelo rio, às vezes até
por dois dias consecutivos.

Para o problema da presença dos grandes barcos pesqueiros, a
atuação mais intensiva feita pelos agentes ambientais (e também técnicos,
extensionistas e pesquisadores da área de Mamirauá) é buscar o diálogo
com os invasores para alertá-los da ilegalidade do ato que cometem. Isto
contribuiu para diminuir sensivelmente a sua presença nas duas reservas.
Também as gestões feitas junto ao governo do Estado e ao IPAAM, para que 
estes pressionassem o órgão representativo desses pescadores, a Federação
dos Pescadores dos Estados do Amazonas e Roraima, no sentido de
informarem aos seus associados da impossibilidade de realizarem sua
atividade profissional na área, parece ter surtido efeito.

Problema maior existiu, e ainda existe, com os chamados
pescadores clandestinos das sedes próximas – Tefé, Alvarães e Uarini.
Estes, apesar de terem a pesca como sua principal atividade econômica, na
maioria das vezes não possuem documentos de pescador e nem são
associados a uma Colônia ou Associação de Pescadores. Quando são
flagrados pelos agentes ambientais cometendo infrações nas reservas, e
estes usam o seu poder de reter os equipamentos (redes malhadeiras,
hastes, anzóis, canoa, etc.) e os produtos extraídos ilegalmente (geralmente
o peixe), lembram-se de procurar as Colônias ou Associações de
Pescadores, solicitando que os apóiem na busca daquilo que julgam os seus
“direitos”. Geralmente esses pescadores clandestinos são pessoas que
moram nas cidades e não possuem uma ocupação formal, mas encontram
na pesca a forma de ganhar o seu sustento. Muitos são oriundos da zona
rural, até mesmo da área das reservas, com baixa escolaridade, e que na
cidade não conseguiram uma atividade profissional fixa. São pessoas que,
em algumas oportunidades, também foram capitalizadas e mobilizadas
pelo próprio poder público – principalmente pelo Governo do Estado – que, 
nas suas ações de fomento ao desenvolvimento das áreas rurais, quando
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não distribui gratuitamente motores rabeta, facilita o financiamento desses
e de outros equipamentos de pesca.

Por ocasião de dois pleitos eleitorais (1998 e 2000), foi possível
observar que a ação do Governo do Estado na distribuição de insumos, a
princípio com o objetivo de apoiar a atividade agrícola na região, foi a
principal responsável pelo aumento da pressão sobre os recursos das duas
reservas, principalmente no caso da Reserva Mamirauá. Muitos dos que
conseguiram financiamento para aquisição de equipamentos (motores,
canoas etc.), a princípio destinados ao trabalho na agricultura, ao invés de
se dedicarem a essa atividade, que apresenta um retorno mais demorado, se 
voltaram à pesca, e foram fazê-lo nas reservas. Ou seja, o próprio Estado
acabou por tornar-se, ainda que de forma indireta, o indutor de invasões
numa área que é sua, e que deveria ser o principal interessado em proteger.

Ainda sobre os pequenos invasores, geralmente eles conhecem
muito bem a área onde invadem e as suas expedições para chegar até as
reservas são feitas em pequenas canoas movidas por um pequeno motor
rabeta. Nestes eles levam todo o equipamento necessário à empreitada,
carregando inclusive outras canoas menores que lhes permite um acesso
mais fácil ao interior dos lagos. Agem principalmente durante a noite e para 
eles não é difícil se locomover por longas distâncias, floresta adentro,
carregando os equipamentos nos ombros (inclusive as canoas) até
atingirem os lagos de pesca. Lá, tanto podem acampar em uma área
próxima à da pescaria quanto, terminada a pesca, retornar à sua base fora
da reserva. Esta base tanto pode ser a embarcação maior na qual vieram,
como a casa de um morador isolado ou de uma comunidade que lhes dá
apoio.

Há casos daqueles que vão armados e dispostos a tudo para não
perder o investimento feito para a empreitada. Quando são flagrados pelos
agentes ambientais, assumem postura agressiva, exigindo dos agentes o
exercício de muita calma e firmeza para controlá-los. Não são raros os casos
em que os agentes têm que recuar, tamanha a agressividade que os
invasores assumem. Nessas situações, é solicitada a presença da Polícia
Militar que, sempre que possível, comparece e detém os infratores e os
encaminha à delegacia de polícia mais próxima, se ainda consegue
encontrá-los na área ao chegarem. Apesar disto, até hoje nenhum dos
infratores que já foram detidos sofreram sanções posteriores por parte da
justiça.

A MEDIÇÃO DOS CONFLITO POR MEIO DA
FISCALIZAÇÃO PARTICIPATIVA

Uma das atividades mais importantes que passaram a ser
desenvolvidas pelo então Projeto Mamirauá desde que iniciou suas
atividades em 1992 foi a criação de um programa para promoção da
Participação Comunitária. Posteriormente, esse núcleo de atividades foi
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chamado de Núcleo de Integração Política, e chegou aos dias atuais com o
nome de Programa de Gestão Comunitária, ocupando um lugar de muita
importância nas atividades desenvolvidas pelo IDSM.

Estabelecer mecanismos de fiscalização e controle com a
participação dos moradores e usuários sempre se mostrou desafiador, pois
muitas vezes o embate tem que acontecer entre partes que têm até mesmo
laços familiares ou de parentesco, e não somente econômicos. À medida que 
o sistema de fiscalização e controle do IDSM foi se consolidando, os
conflitos existentes foram se tornando mais visíveis, já que até então em
algumas áreas das reservas não existia um mecanismo de controle para
coibir os atos ilícitos que aconteciam. Entre as atribuições desse núcleo de
atuação, sempre se incentivou a participação e a responsabilidade das
comunidades para com as decisões sobre o manejo que iam sendo tomadas
coletivamente, procurando mostrar a elas que de nada adiantaria votar e
decidir sem o compromisso de cumprir as deliberações. Esse papel é
desempenhado tanto por extensionistas, quanto pelos promotores e
assistentes comunitários, nas comunidades e nos setores onde desenvolvem 
as suas atividades.

E aos agentes ambientais também cabe a tarefa de mediação dos
conflitos e de chamar a atenção para o cumprimento das deliberações. Sua
participação, tanto nas reuniões das comunidades quanto nos encontros
setoriais, é vista como muito importante. Tal participação inclui ações
voltadas para o esclarecimento do seu papel, que não é o de agentes
repressores, mas principalmente de educadores, aliados das comunidades
na luta pela conservação dos seus recursos. Esse trabalho é dificultado,
entretanto, pelo fato de que quem geralmente causa problemas não
participa de reuniões, pois sabe que provavelmente será cobrado quanto à
observância do que foi combinado.

Também com os atores externos é procurado o diálogo, e em
algumas oportunidades foi possível ter representantes das Colônias de
Pescadores participando de reuniões com as comunidades, e os agentes
ambientais para ouvirem as queixas e reclamações. A dificuldade é que
geralmente os infratores são clandestinos, não estando ao alcance do
controle da direção das Colônias. O canal de diálogo é mantido também
diretamente em Tefé com a direção da Colônia que recebe todas as queixas
enviadas pelos agentes. Essa capacidade de gerenciamento dos conflitos é
um processo que ainda se encontra em construção, pois para cada ação de
controle e fiscalização dos agentes, há uma reação daqueles que cometem as 
infrações. Ao longo desses anos não faltaram situações de tensão,
envolvendo os mais diversos atores com as mais diferentes posturas.
Apesar disso, os agentes têm conseguido se contrapor a estas dificuldades
de uma forma muito firme, conscientes dos seus limites, e sabendo o
momento de recuar.

O final de 1998 marca um desses momentos, quando expedições
invasoras formadas por pescadores, organizadas e financiadas por um
empresário de pesca da cidade de Tefé, em três oportunidades
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incursionaram na Reserva Mamirauá com o claro propósito de afrontar as
comunidades e o trabalho de conservação que vinham realizando. Os
agentes ambientais viram-se frente a frente com homens armados dispostos 
a tudo para conseguir sucesso na sua empreitada, e muito sabiamente
souberam recuar e pedir o socorro de Tefé.

Na orientação e supervisão do trabalho dos agentes ambientais
sempre é enfatizada a importância de que eles trabalhem com as suas
comunidades, que não se invistam de uma autoridade que não possuem.
No começo dos trabalhos de implantação da reserva, era muito comum que
as comunidades se manifestassem positivamente a respeito de sua vontade
de ter agentes ambientais. Escolhida e treinada a pessoa, quando ela
retornava à comunidade, a postura dos moradores começava a mudar. A
partir daquele momento alguns passavam a jogar toda a responsabilidade
do controle dos ilícitos para os agentes, se eximindo de qualquer
responsabilidade de ajudá-lo. Outros entendiam de maneira ainda pior, e
acreditavam que cabia aos agentes atuar apenas contra os infratores de fora
da comunidade, e aos comunitários cabia o direito de usar todos os recursos 
de forma que bem quisessem. Talvez esse entendimento equivocado seja a
principal fonte de conflitos.

Essa dificuldade está presente até hoje, mas já há setores que
trabalham satisfatoriamente com a resolução e a mediação dos conflitos,
tais como os setores Ingá, Mamirauá e Aranapu-Barroso, na RDSM, e
Coraci, na RDSA. Desde o começo de sua instituição, os agentes
entenderam muito bem o papel que lhes cabia, de que estavam ali para
junto com as comunidades e o setor fazer cumprir as normas acordadas
coletivamente. Ainda que isso tenha sido difícil no começo, conseguiram
angariar o respeito de todos, não fazendo distinção entre os infratores.
Todos eram punidos, tanto os de fora quanto os da própria comunidade,
ainda que isso causasse dificuldades posteriormente.

Para a consolidação dessa postura, também foi muito importante o
acompanhamento que foi possível dar à atividade da fiscalização, com a sua 
estruturação enquanto uma sub-coordenação do Instituto. A
sub-coordenação de fiscalização é formada por um coordenador, um
supervisor de fiscalização e quatro guardas-parque. Essa equipe também
ajuda na resolução e mediação dos conflitos, tanto nas reuniões com os
agentes quanto nas reuniões de comunidades e setores, quando participa
também para ouvir das comunidades uma avaliação do trabalho dos
agentes. Apesar dos AAV’s serem escolhidos pelos próprios setores, ainda
acontece das comunidades ou setores solicitarem a presença do
coordenador da fiscalização, ou até mesmo de agentes do IBAMA para
opinar ou ajudar em situações que poderiam ser facilmente resolvidas
internamente, pois nestas ocasiões os comunitários desacreditam (ou
aparentemente desacreditam) na atuação dos agentes.

Uma iniciativa que até hoje é realizada, e mostrou bons resultados
ao longo do tempo, foi o deslocamento de agentes de um setor para outro.
Isso já é um procedimento de praxe quando se vai implantar a atividade de
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fiscalização num setor. Por pelo menos três meses, um dos agentes mais
antigos é alocado para acompanhar o trabalho dos iniciantes. Isso mostrou
que há outra postura tanto por parte dos agentes quanto dos comunitários
quando o agente de controle vem de fora da comunidade. Os novos agentes
sentem-se mais seguros por terem ao seu lado um veterano com experiência 
no embate com infratores, que não terá problemas de parentesco ou
familiares que o impeça de fiscalizar quem quer que seja. Isso também é
enxergado pelos comunitários e o arranjo funciona muito bem.

O desafio é continuar funcionando desse jeito depois que se encerra 
o acompanhamento do veterano. Já aconteceu de setores se dizerem
envergonhados por ter sido necessária a vinda de uma pessoa de fora para
guardar o que é deles, e que bastou a pessoa de fora ir embora para que os
agentes do setor serem afrontados pelos habitantes. Percebemos então que
há uma dinâmica social complexa que envolve essa questão da mediação e
resolução do conflito. O conflito dificilmente vai deixar de existir. Ainda
que os esforços desenvolvidos pelo IDSM no sentido de melhorar a
qualidade de vida da população (ao dar condições para que possam
manejar corretamente os recursos naturais) tenham alcançado bons
resultados, ainda há um quadro muito grande de pobreza na região, e
sempre haverá pressão para a exploração intensiva dos recursos, tanto por
aqueles que têm legalmente o direito, quanto por aqueles que hoje não tem.
Ainda que haja todo um sistema de discussão e participação estabelecido, e
que grandes investimentos financeiros sejam feitos no sentido de garantir
às comunidades o direito de usar os recursos naturais de uma forma
sustentável e dentro da lei, sempre haverá alguém disposto a achar que
trabalhar fora da lei pode ser mais vantajoso.

COMPONENTES, INFRA-ESTRUTURA E
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO 

Foi para atender à demanda das comunidades por um apoio mais
efetivo ao esforço de conservação dos recursos naturais que estavam
desenvolvendo, que surgiu em 1995 na Reserva Mamirauá a figura do
agente ambiental voluntário (AAV). O primeiro curso de formação foi fruto
de uma parceria firmada naquele ano entre o então Projeto Mamirauá com a 
então Superintendência do IBAMA no Estado do Amazonas. A primeira
turma de agentes ambientais voluntários foi formada por comunitários dos
setores Mamirauá e Jarauá da área focal, que vinham se destacando no
sentido de participar e apoiar os trabalhos do Projeto Mamirauá.

Ainda que os agentes tenham um poder limitado de apenas reter
produtos e equipamentos, lavrando os respectivos termos e autos das ações
realizadas, isso representou um ânimo novo na luta das comunidades pela
defesa dos recursos naturais de suas áreas. A experiência foi tão bem
sucedida que logo novos cursos foram organizados para capacitar mais
agentes, ampliando-se também o número de parceiros. A Prelazia de Tefé,
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que foi pioneira do trabalho de preservação de lagos na região e, desde o
início do Projeto Mamirauá, a sua maior incentivadora e apoiadora, passou
também a promover cursos para capacitar agentes das comunidades onde
ela atuava. Nesses cursos, vagas também eram destinadas às comunidades
das reservas que ainda não tinham agentes, possibilitando assim que a
cobertura da área fosse se expandindo. A Tabela 1 demonstra o crescimento
do número de AAV’s efetivamente atuando nos setores políticos da RDSM
e da RDSA ao longo do tempo. Desde 1995 foi realizada uma média de dois
cursos de formação de agentes ambientais por ano, onde virtualmente
centenas de pessoas foram capacitadas, muito embora apenas alguns se
tornaram efetivamente agentes atuantes. Nestes eventos também foi obtida
a oportunidade de se reciclar alguns dos agentes já em atuação, e que se
interessaram em manter esta atuação ao longo do tempo.

O resultado do trabalho desses novos atores não tardou a aparecer,

e com isso também surgiram novas demandas, como equipamentos,

transporte, combustível, alimentação e pagamento pela atividade que

vinham realizando. Essas demandas foram sendo atendidas na medida das

possibilidades de recursos destinados à proteção da área focal, e seu

atendimento sempre envolveu muita negociação e participação das

comunidades. Os dois primeiros equipamentos conseguidos para o

transporte dos agentes foram obtidos por meio de um projeto enviado ao

programa do Ministério do Meio Ambiente, Projetos Demonstrativos tipo A 

(PD/A), do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil

(PPG7).
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2007 8 7 4 4 3 2 3 3 5 9

L

Tabela 1 – Agentes Ambientais Voluntários (AAV’s) em atuação nos diferentes setores da
RDSM e da RDSA de 1995 a 2007.



Na tabela acima também está descrita a ampliação do sistema,

demonstrando que até 1997 apenas dois setores estavam cobertos pela ação

destes voluntários. Este número se ampliou para seis setores em 1997, e

para dez setores em 2004, e onze setores em 2005, quando finalmente todos

os setores das áreas focais das duas reservas foram finalmente cobertos.

Este crescimento não foi conquistado facilmente.

Com o começo da segunda fase do Projeto Mamirauá, envolvendo

a implementação do Plano de Manejo para a área e o novo aporte de

recursos, foi possível começar a atender outras demandas, inclusive a de

expandir o trabalho de fiscalização para outros setores. Uma das

necessidades sentida há muito pela própria equipe do Projeto era a de ter

uma pessoa para ocupar o cargo de supervisor de fiscalização e que teria

por função acompanhar e orientar mais de perto tanto o trabalho feito pelos

agentes do IBAMA quando solicitados, e muito principalmente o dos

AAV’s. Estabeleceram-se então equipes de agentes que passaram a atuar

em alguns setores da área focal, garantido o fornecimento de combustível,

alimentação e rancho para o agente ambiental, além de prover o pagamento

de uma diária como forma de compensar o dia em que o agente deixava de

realizar as suas atividades tradicionais para fiscalizar. Nessa fase, que se

pode chamar de experimental, muitos foram os acertos, mas também erros

aconteceram.

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE PESQUEIRA, E O
PAPEL DOS ARUANÃS NA FISCALIZAÇÃO DOS
ILICÍTOS NA RDSM E RDSA - 1994 A 2007

Para entender a importância e o impacto da atuação deste sistema,

composto pelos agentes ambientais voluntários (AAV’s), quatro

guarda-parques contratados, e os dois coordenadores, uma análise de

eficiência pode ser apresentada.

Entretanto, para tal não se pode simplesmente considerar quantas

autuações foram feitas, ou quantos autos de infração foram lavrados. É

necessário realizar a ponderação destes parâmetros em relação ao esforço

de fiscalização que foi aplicado. Em 13 anos de atuação (1995-2007), cerca de 

1100 infrações foram registradas (principalmente invasões), e 94 missões

periódicas realizadas com a participação das autoridades ambientais

(IBAMA e IPAAM) e policiais (polícia civil, militar, federal ou mesmo

Exército) em diferentes arranjos e em diferentes momentos. Este conjunto
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de ações redundou em um esforço (aqui medido em termos de número de

agentes atuantes e missões de campo por ano) crescente (Figura 2).

O esforço da sub-coordenação programa apresentou um

crescimento modesto, porém constante de 1995 a 2002, mas a partir de 2003

houve um salto exponencial que levou o grupo a um novo patamar de

atuação, que vem mantendo desde então.

Enquanto na Tabela 2 estão registrados por ano o esforço de
fiscalização e as ações de fiscalização (as missões executadas pelos AAV’s
em seus respectivos setores), na Figura 3 estão os tipos de infrações
cometidas nos setores desde 1994, que foram alvo da atuação do sistema.
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1995 10 9 10 

1996 33 9 13 

1997 14 5 23 

1998 23 5 31 

1999 18 3 18 

2000 78 11 19 

2001 89 8 22 

2002 79 5 22 

2003 78 5 28 

2004 139 9 53 

2005 142 10 53 

2006 113 7 51 

2007* 73 8 48 

Tabela 2 - Esforço (número de AAV's e de missões de campo) e aplicação do esforço em
termos de ações de fiscalização nos setores. * - Em 2007, contagem até agosto.
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Figura 2 – Esforço anual de fiscalização da subcoordenação de fiscalização do IDSM, medido
em número de agentes atuando em campo vezes o número de missões de campo das

autoridades de outras instituições.



Pode-se perceber pela figura acima (Figura 3) a predominância
daqueles ilícitos relacionados com a pesca. Neste tipo, com mais de 900
registros, há um destaque especial para o setor Mamirauá (403 registros),
que sofre a maior pressão por causa da sua proximidade com as sedes
municipais de Tefé e Alvarães. Aranapu-Barroso, apesar de ser o setor da
área focal mais distante das sedes municipais, aparece em segundo lugar
em número de registro de infrações de pesca (com 162), por causa das
incursões dos barcos da frota pesqueira dos centros urbanos mais distantes
atraídos pela grande piscosidade do paraná e do fato do manejo da pesca
realizado pelo IDSM ainda não ter se consolidado a contento.

Todos os agentes capacitados são credenciados pelo IBAMA e
participaram de pelo menos um dos eventos de formação já realizados,
sendo que quatro destes agentes foram contratados pelo IDSM na função de 
guardas-parque (GP’s). Por terem se destacado no trabalho, estes quatro
agentes ambientais tiveram a oportunidade de se capacitar em cursos no
Sul e Sudeste do país, e hoje atuam como coordenadores das equipes de
seus setores. Apesar da oportunidade de participar dos eventos de
formação ser dada a todos os setores, percebe-se que há uma diferença na
distribuição dos agentes nas duas reservas. Portanto, há uma necessidade
de considerar as infrações detectadas e fiscalizadas de modo a ponderar o
número de fiscais capacitados, e também o tempo que cada um dos setores é 
alvo da ação destes agentes.

A ponderação da eficiência do sistema foi obtida inicialmente pela
divisão do número de infrações autuadas em cada setor pelo esforço
aplicado naquele setor em particular (o esforço é uma combinação do
número de AAV’s e o número de missões de campo envolvendo IBAMA
e/ou polícia). Em seguida esta razão foi dividida pelo número de anos nos
quais o setor foi alvo destas ações (o que variou de 2 a 13) (Figura 4). Há
diversas formas de interpretar estes resultados ponderados da eficiência de
cada setor. Alguns setores adquiriram boa eficiência pela continuidade
prolongada das ações, e outros por conta do empenho particular de alguns
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Figura 3 – Tipos de ilícitos registrados entre 1995 e 2005 (N = 1065) nas áreas focais da
RDSM e da RDSA.



indivíduos. Em geral, os setores onde o sistema foi implementado mais
recentemente apresentam uma eficiência superior à dos demais, em média.

Podemos também considerar o gráfico acima como uma medida de
sucesso. Em alguns setores a eficiência de fiscalização apresenta-se baixa,
sem que necessariamente sejam locais em que o sistema esteja funcionando
mal. Podem ser setores em que o sistema está em bom funcionamento, e que 
o montante de ilícitos foi reduzido, reduzindo-se assim a demanda pelas
ações de fiscalização e controle e, portanto, de autuações.

Uma boa forma de avaliar a importância relativa das espécies de
peixe na pesca dos infratores (internos ou externos às reservas) é a avaliação 
das autuações de infrações que redundaram em apreensão do produto da
pesca pelos agentes ambientais. A grande maioria das ações de fiscalização
e autuação foi focalizada na retirada dos invasores da área e apreensão de
aparelhos de pesca. Entretanto, de um total de quase 1100 infrações
registradas e autuadas de 1995 a agosto de 2007 nas áreas focais da RDSM e
da RDSA, cerca de 120 delas envolveram apreensão de pescado.

O pescado apreendido é normalmente destinado à distribuição nas
comunidades mais próximas (e normalmente aquelas que detêm a custódia
dos locais de pesca onde os invasores foram apreendidos), mas em alguns
momentos o volume de pescado apreendido é tão grande que ele é
conduzido até a cidade mais próxima, e as autoridades municipais
encaminham este produto apreendido para consumo em entidades de
assistência.

Deste total de ações que envolveram apreensão do pescado, apenas
108 delas tiveram todas as informações de espécie e quantidade (número de
indivíduos e pesos) devidamente registrada. Nem sempre é possível coletar 
tais informações no campo, ou por falta de meios de registro, ou por falta de
equipamento necessário. Os cursos de capacitação e reciclagem
aperfeiçoaram os agentes, e atualmente praticamente todas as apreensões
são seguidas de um registro cuidadoso da infração (inclusive com uso de
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GPS), e da eventual apreensão. Na Tabela 3 encontra-se uma análise por
espécie do produto das apreensões de pescado em Mamirauá e Amanã
nestes anos. 

Pela tabela acima é possível observar que mais de 90% do peso
registrado do pescado apreendido (e quase 35% das ações de apreensão de
pescado) está representado apenas por duas espécies (tambaqui e
pirarucu). E são referentes a estas espécies (somadas ao curimatá) as
apreensões feitas sem registro de peso, pois estas são normalmente
apreensões de grandes volumes. Isto torna sua pesagem mais difícil, e o
produto da apreensão acaba sendo distribuído sem a devida pesagem. O
aruanã branco (Osteoglossum bicirrhosum) representou quase 2% de todo o
peso apreendido, e foi encontrado em mais de 8% de todas as missões de
apreensão que ocorreram nestes 13 anos de ação da sub-coordenação de
fiscalização.

Estes números dão uma boa dimensão da importância que pode ser 
atribuída a esta espécie não apenas como alimentação para os moradores
locais, mas também pelo interesse dos invasores que a vende nos mercados
locais. Infelizmente não há nenhuma apreensão de alevinos de aruanãs nos
registros de Mamirauá, pois os poucos casos em que esta atividade foi alvo
da ação dos agentes, os alevinos foram devolvidos à água antes da
abordagem dos infratores pelos agentes.
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Nomes vulgares P % N %

Tambaqui 94995.6 52.71 15 13.89

Pirarucu

 

68925.3

 

38.25

 

22

 

20.37

Curimatá

 

3815

 

2.12

 

6

 

5.55

Aruanã

 

3309.3

 

1.84

 

9

 

8.33

Surubim

 

1456.6

 

0.81

 

8

 

7.41

Pacu

 

1257

 

0.7

 

6

 

5.55

Pirapitinga

 

781.5

 

0.43

 

7

 

6.48

Piracatinga

 

402

 

0.22

 

1

 

0.92

Tucunaré

 

204.1

 

0.11

 

6

 

5.55

Caparari

 

160

 

0.09

 

5

 

4.63

Dourada

 

140

 

0.08

 

1

 

0.92

Pirarara

 

96

 

0.05

 

4

 

3.7

Piraíba

 

60

 

0.03

 

1

 

0.92

Matrinchã

 

56

 

0.03

 

1

 

0.92

Acará

 

18

 

0.01

 

1

 

0.92

Pescada

 

1.2

 

-

 

1

 

0.92

Piranha

 
14

 
-

 
2

 
1.85

Bodó
 

1
 

-
 

1
 

0.92

Peixe Miúdo
 

625
 

0.35
 

3
 

2.78

Peixes Diversos
 

3878
 

2.15
 

7
 

6.48

TOTAIS
 

180597.6
   

108
   

Tabela 3 – Espécies apreendidas em Mamirauá e Amanã de 1995 a agosto de 2007.

P=peso apreendido; N=número de ações nas quais as espécies foram

apreendidas pelos AAV’s.



A CONTINUIDADE E O FUTURO DO SISTEMA

A discussão e os esclarecimentos sobre o caráter voluntário da
categoria de AAV’s estão sempre presente desde o início do processo, e
sempre que se abre uma oportunidade de formar novos agentes. Tais
discussões são também conduzidas, posteriormente, nas reuniões com os
agentes formados e os membros das suas comunidades. A pesar disso, há
pessoas que não se interessam em dar continuidade ao trabalho quando se
deparam com a impossibilidade de receber um pagamento regular.

Como os recursos para a manutenção desta atividade são muito
limitados, não existe a intenção de tornar estes agentes trabalhadores
formais. Considera-se que eles estão protegendo seus próprios interesses, e
que um indivíduo não precisa necessariamente dar 100% de seu tempo para 
a atividade, podendo exercê-la em rodízio com outros membros da
comunidade.

Alguns comunitários chegam a realizar o treinamento, voltam para
as suas comunidades com muita empolgação, mas diante das primeiras
dificuldades desanimam e acabam por desistir do trabalho. Em todo caso,
perde-se um investimento tanto da comunidade, quanto do IDSM.
Aparentemente este ciclo sempre vai existir, pois em todas as turmas
formadas até o momento este problema aconteceu.

Todos os agentes recebem mensalmente a gasolina para o trabalho,
cuja quantidade varia de 100 a 600 litros. Tal quantidade varia de acordo
com o tamanho da área do setor, tipo de equipamento utilizado e também
com a pressão de invasões sofridas na região. Os agentes recebem também
uma cesta de alimentação e, ao final de cada mês, todos aqueles que
desenvolveram trabalhos de fiscalização recebem as diárias
correspondentes aos dias de trabalho com base no valor do salário mínimo.
Para a manutenção mensal do sistema de fiscalização pelos AAV’s são
gastos, em média R$20.000,00.

Todas as equipes recebem também um kit básico de equipamentos
que consiste em uniforme, lanterna, bóia salva-vidas, capa de chuva, lona,
botas, farol e bateria para trabalho noturno, colete salva-vidas, garrafas
térmicas, estojo de primeiros socorros e um geoposicionador, GPS. Há
ainda duas equipes que dispõem de sistema de comunicação que usa rádios 
VHF marítimos portáteis e fixos, e em todos os onze setores comunitários
das duas reservas há pelo menos uma base de apoio para técnicos,
extensionistas e pesquisadores em terra ou flutuante e que também pode
ser utilizada pelos agentes. São equipadas com rádio que opera no sistema
de comunicação SSB ou VHF, que permite a comunicação entre as equipes,
e destas com a sede do IDSM em Tefé, totalizando 13 bases e 14 rádios. Em
Tefé há duas estações de rádio em ambos os sistemas de comunicação sendo 
que uma permanece ligada durante as 24 horas do dia, permitindo assim
que qualquer situação emergencial seja comunicada e providências sejam
tomadas.
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Os equipamentos de transporte são dois motores rabeta de 8 hp,
quatro motores de popa 15 hp, quatro motores de popa 30 hp, dois motores
de popa 40 hp, nove canoas de alumínio com 6 m de comprimento, três
canoas de alumínio de 4,8 m de comprimento e uma canoa de madeira de 8
m de comprimento.

O acompanhamento do trabalho dos AAVs é feito mensalmente, já
que eles vêm à Tefé receber o pagamento de diárias pelos dias trabalhados,
e devem trazer os documentos lavrados no período, que compreendem: os
relatórios de patrulha, termos de retenção de produtos e equipamentos,
autos de constatação e termos de doação. Todos esses documentos, depois
de cuidadosamente conferidos, são copiados e entregues junto com os
equipamentos retidos à Gerência Executiva do IBAMA em Tefé, e também
transcritas as informações para formulário apropriado para serem
armazenadas em bancos de dados.

Dentro em breve, esses documentos passarão a ser entregues
também à Promotoria Pública em Tefé, no sentido de tentar atrair mais um
parceiro para a luta das comunidades pelos seus recursos. Esse
acompanhamento também é feito por ocasião das missões de fiscalização
que são empreendidas junto com agentes dos órgãos ambientais (IBAMA,
IPAAM) e também a Polícia Militar, quando durante oito dias ou dez dias
toda a área onde se trabalha atualmente é percorrida e alguns dos AAV’s
também participam. Procura-se, assim, tirar o máximo de proveito das
missões, pois têm um custo bastante elevado, num mínimo de R$15.000,00.

A cada dois meses também acontece uma reunião em Tefé com a
participação de todos os agentes, quando trabalho de cada um é avaliado, a
atividade para os dois meses seguintes é planejada e são atendidos pedidos
de equipamentos dos agentes.

Como se pode perceber trata-se de um sistema caro, e representa
um dos principais gastos do IDSM desde quando se decidiu pela sua
implementação. Entretanto, dados os resultados obtidos, considera-se um
recurso muito bem empregado. Mas devemos considerar sempre que tais
ações fazem parte do papel do Poder Público, seja ele federal ou estadual.
Neste sentido, a permanência do sistema e a continuidade de sua eficiência
vão depender de um envolvimento e comprometimento mais profundos
dos representantes do Poder Público nestas ações. Enquanto isto não
ocorrer, não será possível considerar o sistema sustentável, e ele continuará
demandando insumos externos, gerando grande vulnerabilidade.

E isto levanta preocupações acerca do uso sustentável e da
conservação dos recursos naturais, especialmente os recursos pesqueiros
que mais interessam aos infratores, como os tambaquis, os pirarucus, os
curimatás e os aruanãs. Todas elas consideradas espécies-chave de grande
importância para o consumo e a venda na região.
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Pesca do Aruanã  Branco (Osteoglossum

bicirrhosum) na Região de Tefé, Médio Solimões.

Ellen Sílvia Ramos Amaral & Caroline Chaves Arantes
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

e-mail: ellen@mamiraua.org.br

INTRODUÇÃO

Os altos volumes de produção provenientes da pesca comercial e
de subsistência na Amazônia demonstram a importância econômica desta
atividade na região (PETRERE, 1978; MERONA, 1993; PARENTE, 1996;
BATISTA, 1998; SANTOS E SANTOS, 2005). Desde a década de 1970
diversas iniciativas têm sido implementadas a fim de quantificar esta
produção e avaliar seu impacto sobre os estoques pesqueiros (PETRERE
JR., 1978; 1985; BAYLEY; PETRERE JR., 1989; MERONA, 1993; BATISTA et
al., 2004). A maioria dessas estratégias baseia-se em dados provenientes do
monitoramento dos desembarques pesqueiros em alguns municípios dos
estados do Amazonas e Pará. No entanto, diversos fatores contribuem para
uma subestimação dos valores produzidos. Entre estes, a grande extensão
da área, a dispersão das pescarias e dos portos de desembarque, além da
ausência de recursos financeiros para subsidiar tais levantamentos
(FISHER et al., 1992; PETRERE JR., 1978; CETRA, 1998). Também a elevada
riqueza de espécies e a dificuldade em identificá-las, bem como a grande
variedade das técnicas aplicadas para sua captura, dificultam a avaliação
da produção pesqueira na Amazônia.

Visando contribuir com essas estimativas, os boletins de estatística
pesqueira do Pró-Várzea - IBAMA promoveram a coleta e integraram os
dados dos principais portos de desembarques de algumas cidades dos
estados do Amazonas e Pará, de 2001 até 2004 (ESTATISTICA... 2002, 2005 e 
2006). Apesar de não cobrir todos os portos da região e de enfrentar
dificuldades nas coletas, estes dados podem fornecer um panorama da
pesca no local e representa, muitas vezes, a única informação existente.
Segundo os dados do boletim para o ano de 2003, a produção pesqueira
desembarcada nos principais portos do Amazonas atingiu cerca de 37.289
toneladas (ESTATISTICA... 2006). Dentre as espécies desembarcadas no
estado, para este mesmo ano, destaca-se o aruanã (Osteoglossum
bicirrhosum) que foi o quinto em biomassa, representando 3,7% ou 1.397
toneladas (Tabela 1).
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Nome Espécie Toneladas Percentagem
Jaraqui Semaprochilodus sp. 11.464 30,7
Pacu Mylossoma  sp. 5.601 15

Curimatã Prochilodus nigricans 3.509 9,4
Sardinha Triporteus  sp. 3.419 9,2
Aruanã Osteoglossum sp. 1.397 3,7

Tabela 1 – Composição das principais espécies desembarcadas no Amazonas, no ano de 2003 
(Modificado de Ruffino et al., 2006).



No ano de 2003, no Estado do Amazonas, Manaus foi o principal
porto de desembarque, registrando 78,6% da produção total, seguido de
Manacapuru (7,4%) e Itacotiara (3,4%) (ESTATISTICA... 2006). Neste
estado, a região do médio Solimões apresenta um grande potencial
pesqueiro, com uma extensa planície de inundação de 300km ao longo do
rio, entre os municípios de Tefé e Fonte Boa (Figura 1). Nessa região,
estima-se que o pescado seja responsável por cerca de 70% da renda anual
domiciliar nas comunidades rurais, com o consumo per capita variando
entre 149,1 e 356,4 g/dia (SOCIEDADE..., 1996; BARTHEM, 1999;
QUEIROZ, 1999; VIANA, 2004).

Tefé, com uma população de cerca de 54.980 habitantes (IBGE,
2007), é o maior centro urbano consumidor de bens de mercado do médio
Solimões (LIMA-AYRES, 1992), inclusive de pescado (BARTHEM, 1999). A
região de Tefé é explorada principalmente pelas frotas de Tefé e Alvarães,
mas também pelas frotas de municípios mais distantes, como Manacapuru
e Manaus (BARTHEM, 1999). Além do terminal de desembarque situado no 
mercado municipal da cidade, a produção pesqueira em Tefé pode ser
desembarcada em frigoríficos locais (BARTHEM, 1999; VIANA, 2004).

Mais de 200 espécies são comercialmente exploradas no município
de Tefé, mas apenas um número reduzido delas compõe os maiores
volumes de pescado desembarcados (BARTHEM, 1999). Em 2003, cerca de
87% do pescado desembarcado em Tefé foi composto por apenas nove
espécies ou grupos de espécies (RUFFINO et al., 2006). Dentre estas, o
aruanã branco ocupa o terceiro lugar, e esteve por mais de 10 anos entre as
três espécies de maior biomassa anual no mercado da cidade (Banco de
Dados do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM). A
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Figura 1-  Região do Médio Solimões, Amazonas, com localização da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (áreas focal e subsidiária); Reserva de

Desenvolvimento Sustentável Amanã (área focal); principais corpos hídricos e municípios



espécie faz parte do cardápio diário de muitas famílias tanto no município
quanto nas comunidades rurais da região, provavelmente por sua
abundância e devido aos preços acessíveis de compra. Queiroz (1999) cita
que o aruanã foi o peixe mais consumido em 70 domicílios amostrados na
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), e a sexta
mais comercializada nestas mesmas comunidades.

Além da demanda da própria população local pelo aruanã,
normalmente focalizada sobre os mercados de peixe, nos últimos anos tem
aumentado também a demanda oriunda dos frigoríficos da região, devido a 
seu alto rendimento no processo de filetagem. A produção dos frigoríficos é
mais difícil de ser monitorada, pois esse levantamento depende do apoio
dos proprietários dos estabelecimentos, o que não é comum acontecer.

Outra forma de exploração do aruanã branco na região que não está 
incluída nas estimativas consiste no comércio ilegal dos seus alevinos para
fins ornamentais. A pesca de alevinos é uma atividade realizada por
pescadores da região e incentivada principalmente por compradores
colombianos.

A crescente demanda pelo aruanã nos mercados regional e
nacional, bem como a intensa exploração dos alevinos, poderia vir a
ameaçar seus estoques no futuro. Assim, considerando a importância desta
espécie para a alimentação da população local, e dado o risco de
comprometimento do recurso devido à pressão pesqueira, este estudo tem
por objetivo caracterizar a pesca de aruanã na região de Tefé a fim de
identificar importantes padrões do estoque e de sua explotação que possam
contribuir para o plano de manejo da espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

Para caracterizar a pesca de aruanã na região de Tefé foram
utilizadas as informações coletadas no sistema de monitoramento do
desembarque, realizado no terminal pesqueiro situado em frente ao
mercado desta cidade, denominado neste simplesmente como “mercado”.

As principais informações sobre o desembargue pesqueiro no
mercado da cidade são registrados diariamente desde 1992. Detalhes
metodológicos das coletas podem ser encontrados em Barthem (1999) e
Viana (2004). Para determinar os volumes mensais e anuais do aruanã
desembarcado, utilizaram-se os dados de peso estimado pelo pescador
(BARTHEM, 1999; VIANA, 2004). Foram levantados os volumes
desembarcados, principais ambientes pescados, mesobacias (áreas de
origem do pescado no interior de cada uma das grandes bacias existentes na 
região do médio Solimões) e apetrechos de pesca para todo o período de
coletas (1992 a 2005). As informações analisadas de 1992 a 1996 são
provenientes de estudos anteriores (BARTHEM, 1999; VIANA, 2004). E as
informações dos demais anos, de 1997 a 2005, são provenientes do banco de
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dados da Sociedade Civil Mamirauá (SCM), coordenado pelo Programa de
Manejo de Pesca do IDSM. Foram analisadas também as informações de
biometria dos aruanãs desembarcados durante o período de 2000 a 2005. As 
coletas de dados do desembarque registram os apetrechos utilizados
durante a pescaria e não especificam quais foram utilizados para captura de 
cada espécie. Por este motivo, para que fosse possível inferir sobre tais
apetrechos, nesse estudo utilizamos as informações que registravam apenas 
um apetrecho durante as pescarias, o que representa cerca de 76% dos
formulários analisados.

Em Tefé, existem outros pontos de desembarque além do mercado,
tais como pequenos portos espalhados pela orla fluvial da cidade,
estruturas flutuantes com câmaras frigoríficas, e um frigorífico. Este último
comercializa grandes quantidades de aruanã ao longo do ano e foi também
um dos focos desse estudo. Pela importância de se estimar tal produção e
pela dificuldade de monitorá-la sistematicamente, aqui serão apresentados
os dados de volumes de aruanã branco comercializados por este frigorífico,
coletados pela pesquisadora Dra. Vera da Silva, do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA), durante o desenvolvimento de outra
pesquisa. O período informado para estes dados foi de setembro de 2004 a
julho de 2005. Esses dados foram contrapostos com os dados do mercado
para o mesmo período.

Complementarmente, foram realizadas entrevistas abertas com os
representantes da Colônia de Pescadores de Tefé (Z-4) e da Associação de
Compradores e Vendedores de Pescado de Tefé (ASCOVEPT). Estas
entrevistas tiveram o objetivo de levantar informações sobre os volumes
desembarcados no mercado e no frigorífico, no ano de 2006. Por estarem
diretamente ligados à comercialização de pescado e terem bastante
conhecimento sobre as produções negociadas semanalmente, os
representantes da Colônia Z-4 e da ASCOVEPT têm um papel chave no
processo e seus relatos foram considerados nesse estudo.

Por fim, para inferir sobre a comercialização de alevinos de aruanã
nas regiões de Maraã e Japurá, foi realizada uma entrevista aberta com o
presidente da Colônia de Pescadores de Maraã (Z-32), já que a exploração
de alevinos de aruanã é uma atividade ilegal, dificultando a implementação 
de coletas sistemáticas de dados. O presidente tem presenciado essa
atividade ilegal que também é realizada por sócios da própria Colônia.

RESULTADOS

Desembarque de Aruanã (Osteoglossum bicirrhosum) no Mercado
de Téfe

O desembarque anual médio de aruanã branco no entreposto
pesqueiro do mercado de Tefé alcançou 214,9 toneladas, entre os anos de
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1992 e 2005, apresentando ampla variação com um mínimo de 111,5
toneladas, em 2005, e máximo de 326,8 toneladas em 1992 (amplitude de
215,3 toneladas e coeficiente de variação de 29%) (Figura 2).

Variação sazonal

A produção de aruanã apresentou um padrão sazonal relacionado
ao ciclo hidrológico (Figura 3). As capturas diminuem à medida que o nível
do rio aumenta (Figura 4) (n=156; r=0.617, p<0.001). Os maiores volumes
desembarcados por mês ocorreram nos meses de setembro a janeiro, os
menores ocorreram de abril a julho. O maior desembarque mensal para o
período ocorreu em dezembro de 1999 (65,4 toneladas) e o menor em junho
de 2000 (0,4 toneladas).
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Figura 2 - Desembarques anuais de aruanã branco (Osteoglossum bicirrhosum)  na cidade de
Tefé, médio rio Solimões (em quilogramas).
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1993 e dezembro de 2005. Os dados de nível da água correspondem aos medidos na RDSM



Mesobacias e ambientes de pesca

A região ou mesobacia que compreende o rio Solimões próximo a
Tefé, e áreas adjacentes contribuíram com 59% das capturas de aruanã, com
destaque para as áreas alagadas marginais e o lago Tefé. A segunda área
que mais contribuiu com o desembarque deste recurso foi a área subsidiária 
da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), na região
entre o setor Aranapu e o limite da Reserva, no Auati Paraná. Em terceiro
lugar, a região da área focal da Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Amanã (RDSA) (Figura 5).

Os ambientes de pesca mais representados na estatística de
desembarque foram os lagos, que contribuíram com cerca de 81% da
produção, seguido de paranás (7%) e do rio (4%). Os demais ambientes, tais
como enseadas, praia, pauzal, igapós e ressacas, contribuíram juntos com
quase 9% dos desembarques.
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Apetrechos de pesca

O apetrecho mais importante foi a malhadeira, capturando maior
parte da produção desembarcada de aruanã branco em Tefé (Tabela 2). A
zagaia e a redinha foram responsáveis pela captura de 11% e 3% da
produção, respectivamente. Outros apetrechos registrados, tais como
caniço, linha de mão, arrastadeira e flecha, contribuíram com baixos
percentuais para os desembarques de aruanã em Tefé, e representaram,
juntos, cerca de 1% dos volumes.

Biometria

A média anual dos comprimentos dos aruanãs capturados esteve
acima do comprimento mínimo estabelecido por lei (44 cm), em todos os
anos analisados (Figura 6). As médias anuais diferiram significativamente
em alguns anos (F =102.976, gl = 5, p<0.001). A distribuição de freqüência de 
comprimentos mostra que a maioria dos peixes (96%) encontrava-se acima
do tamanho mínimo de captura, e que aruanãs abaixo deste tamanho foram
comercializados em baixos percentuais (cerca de 4%) (Figura 7).
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Figura 6 -  Comprimentos médios do aruanã branco desembarcado em Tefé  entre os anos de 
2000 e 2005. (N2000= 2191; N2001=637; N2002=770; N2003=400; N2004=1754; N2005= 7886)

Apetrecho kg Percentagem
Malhadeira 1.928.351 84

Zagaia 262.320 11
Redinha 76.361 3
Outros 25.068 1

Tabela 2 –  Principais apetrechos de pesca utilizados nas capturas de aruanã, entre os anos
de 1992 e 2005.



Desembarque de Aruanã no frigorífico de Tefé

O frigorífico da cidade compra e revende peixes lisos (Siluriformes) 
desde a década de 1980, assim como os demais flutuantes com câmaras
frigoríficas da região. No ano de 2002, o frigorífico investiu no
melhoramento de sua estrutura e adquiriu equipamento de filetagem de
pescado. Desde então, passou a beneficiar além de peixes lisos, aruanã
(Osteoglossum bicirrhosum), curimatã (Prochilodus nigricans, jaraqui
(Semaprochilodus sp.), matrinchã (Brycon sp.), pirapitinga (Piaractus
brachypomus), entre outros peixes. A capacidade do frigorífico atualmente é
de mil toneladas. Esse frigorífico compra grandes volumes de aruanã ao
longo do ano, pois este é um pescado de boa aceitação no mercado nacional.
Entre setembro de 2004 e julho de 2005, o volume de aruanãs brancos
desembarcados no frigorífico foi de 109,9 toneladas. No mercado, para o
mesmo período, foram desembarcadas 97,8 toneladas de aruanã (Figura 8).
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Relatos sobre a Produção de Aruanã em 2006

Conforme o relato dos representantes da Colônia de Pescadores de
Tefé (Z-4) e Associação de Compradores e Vendedores de Pescado de Tefé
(ASCOVEPT), os principais pontos de desembarque do aruanã branco
nesta cidade foram o mercado e o frigorífico, no período coberto por este
trabalho. O aruanã desembarcado pode ser vendido para o próprio
município (consumo local), pode ser armazenado no terminal pesqueiro do
mercado ou no frigorífico, ou ser embarcado em barcos pesqueiros ou em
recreios que levam o pescado até Manaus.

As quantidades que abastecem o mercado e o frigorífico estão
relacionadas aos preços pagos ou às condições de financiamento oferecidas
aos pescadores. Uma prática comum na região é o fato de alguns
pescadores, tanto em pequenas como em grandes embarcações, serem
financiados ou se abastecerem de gelo diretamente no frigorífico com a
condição de trazerem de volta toda sua produção a preços
pré-estabelecidos e abaixo da média do mercado. No caso das embarcações
de maior capacidade, existe uma preferência por desembarcar no
frigorífico, mesmo na ausência do financiamento. Isso porque, no
frigorífico, ao contrário do mercado de peixes, onde a produção é retirada
aos poucos, a produção é desembarcada de uma só vez, diminuindo riscos
de comprometimento da qualidade do pescado.

Os entrevistados informaram que em 2006 o desembarque de
aruanã no mercado alcançou cerca de 200 toneladas. E que, no mesmo ano,
o frigorífico beneficiou cerca de 100 toneladas da espécie. Em 2007,
diferentemente, grande parte da produção de aruanã foi comprada pelo
frigorífico, principalmente devido aos altos preços pagos aos pescadores,
resultado de um contrato de grandes volumes de filés de aruanã para
abastecer o mercado nacional.

Exploração de Alevinos de Aruanãs

Em conseqüência dos altos volumes de aruanãs capturados no
Estado do Amazonas, bem como de alevinos para fins ornamentais, o
IBAMA estabeleceu em 2001 o tamanho mínimo de 44cm para captura desta 
espécie (Portaria IBAMA/Gerex AM n.1 de 13 de março de 2001). Acima
desta medida, a fim de controlar a quantidade de alevinos capturados no
estado, foi autorizada uma cota de captura e comercialização de 300 mil
alevinos de aruanã (Osteoglossum bicirrhosum), entre maio de 2002 e junho
de 2004, em caráter experimental (Lei n.1 de 07 de junho de 2002). Foram
registrados no IBAMA, no entanto, a captura de somente 3.425 e 68.665 nos
anos de 2002 e 2003, respectivamente (Pereira, 2005). Atualmente, esta
atividade, apesar de ilegal, continua ocorrendo em algumas regiões do
Amazonas, mas pouco se sabe sobre os volumes explorados.

Segundo o relato do Sr. Luiz Gonzaga Medeiros de Mattos,
presidente da Colônia de Pescadores de Maraã (Z-32), a pressão da pesca de 
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alevinos de aruanã tem aumentado na região de Maraã, Japurá, Juruá,
Fonte Boa e comunidades ribeirinhas próximas nos últimos anos. Segundo
ele, a temporada de “contratação” ou negociação dos alevinos acontece
entre meados de fevereiro e início de março de todos os anos. Os
compradores colombianos passam nos municípios ou comunidades
articulando a compra de alevinos, fornecendo o material de coleta e
negociando os preços.

Durante a pesca de alevinos de aruanã, o pescador captura o macho 
adulto e retira todos os alevinos abrigados em sua boca. Muitas vezes o
indivíduo adulto fica debilitado durante essa captura e acaba sendo abatido 
e comercializado pelo pescador. Após a coleta, os alevinos são armazenados 
em sacos plásticos cheios de água e entregues ao comprador.

Segundo informou o Presidente da Colônia Z-32, na região de
Maraã e Japurá, cerca de 25 compradores estão envolvidos na negociação.
Estes financiam as pescarias, e as relações de comércio são baseadas nas
trocas de mercadoria. O preço oferecido em 2007 foi em torno de R$ 0,50 por 
unidade.

“Já houve troca de 1.000 alevinos de aruanã por um motor rabeta. O alevino
vira a própria moeda.”

(Luiz Gonzaga Medeiros de Mattos)

Estima-se que tenham sido comercializados em 2006 cerca de 600
mil alevinos, somente na região próxima aos municípios de Maraã e Japurá,
entre os meses de março e maio. O “contrabando”, como refere à
mercadoria ilegal, é levado até a Colômbia via barco e de lá segue para o
mercado internacional de ornamentais, dos quais se destacam Estados
Unidos e Japão. Segundo informações dos próprios compradores, os
estrangeiros chegam a pagar até R$ 75,00 por unidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aruanã é um recurso pesqueiro de alta importância na região de
Tefé e sua produção tem sido representativa se comparada a das demais
espécies, estando por mais de 10 anos entre as três mais desembarcadas no
mercado da cidade.

Os padrões sazonais da produção de aruanã concordam com os
registrados para diversas espécies de peixes na Amazônia (BARTHEM,
1999; ISAAC et al., 2004; BATISTA, 2004; VIANA, 2004). A maior produção
durante a vazante e seca pode ser reflexo do confinamento desses peixes
nos lagos (JUNK et al., 1989; LOWE-MCCONNELL, 1987), quando sua alta
densidade facilita sua captura principalmente com uso de malhadeiras. No
ano de 2005, a pedido dos pescadores, o aruanã passou a fazer parte da lista
de espécies protegidas por lei no período do “defeso” reprodutivo (anos
2005/2006/2007). No entanto, este período, geralmente de 15 de novembro

70

Amaral & Arantes, A pesca de aruanãs na região de Tefé.



a 15 de março, coincide com parte dos meses de maior volume de
desembarques de aruanãs no mercado (Figuras 3 e 4).

A maioria das pescarias aconteceu em áreas do entorno de Tefé,
onde além da proximidade, parte da área é de livre acesso aos pescadores
da cidade. Porém, a região da Reserva Mamirauá também contribuiu
bastante com a produção de aruanãs. Isso indica, como demonstrado em
diversos estudos, a importância da atividade pesqueira para a Reserva e
ainda sua importância para o abastecimento dos municípios da região
(BARTHEM, 1999; VIANA, 2004).

A biometria dos aruanãs desembarcados indicou que as médias
dos peixes capturados diferem-se ao longo dos anos, contudo a maioria dos
indivíduos capturados esteve entre 60 e 70 cm de comprimento total, pelo
menos 20 centímetros a mais que o tamanho mínimo permitido pela
legislação vigente. Isso poderia indicar que a população ainda se encontra
em um estado saudável e que propostas de alterações no tamanho mínimo
de captura não afetariam drasticamente a atividade dos pescadores
(CAVALCANTE, neste volume; LUCENA, neste volume).

Com relação aos pontos de desembarque da cidade, além do
mercado, identificou-se o frigorífico como outro ponto importante. Assim,
as estimativas de volumes de aruanã no mercado representam apenas parte
da produção desembarcada no município. Além disso, os volumes
produzidos pelo frigorífico foram difíceis de ser monitorados. Por esses
motivos, tornou-se interessante avaliar a produção de aruanãs contrapondo 
as diversas fontes de informações (mercado, frigorífico e entrevistas).

Desde o ano de 1992, a produção de aruanã desembarcada no
mercado tem-se mantido relativamente estável, até o ano de 2002.
Entretanto, os volumes apresentados mostram uma relevante queda da
produção no ano de 1996 e nos anos de 2003, 2004 e 2005, com volumes
menores que 175 toneladas, atingindo cerca de 111 toneladas em 2005
(Figura 2).  Um dos motivos dessa redução pode ser o fato de que, a partir de 
2002, a demanda do frigorífico pela espécie também tenha aumentado,
quando ele passou a beneficiar esse tipo de pescado.

Esta diminuição do volume desembarcado também pode
representar uma subestimação dos valores produzidos em função de
dificuldades nas coletas. Isto pode ser, em parte, porque nos anos de menor
volume de aruanãs desembarcados, coincidentemente houve troca da
coordenação do Programa de Manejo de Pesca do Instituto Mamirauá,
responsável pela supervisão dos coletores e dados. Caso desconsideradas
as informações dos anos com possíveis problemas de coletas, a média de
desembarque anual de aruanã aumentaria de 214,9 toneladas (de 1992 a
2005) para 242,04 toneladas (de 1992 a 1995; e de 1997 a 2002). Esses
volumes destes anos se aproximam da estimativa feita pelos entrevistados
de cerca de 200 toneladas de aruanãs, para o mercado, em 2006.

As estimativas fornecidas pelo desembarque, frigorífico e
entrevistas das organizações que trabalham com comercialização
(ASCOVEPT e Z-4), de fato se complementam ou confirmam os valores
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totais de produção. Com base nestes valores estimados extrapola-se uma
produção anual de cerca de 300 toneladas para a região, relativamente
estável ao longo dos anos.

No entanto, a exploração descontrolada de alevinos de aruanãs,
pode ser uma ameaça à conservação da espécie. A captura dos alevinos, que 
é uma prática realizada ilegalmente na região, parece estar aumentando
desordenadamente. Por isso, torna-se importante avaliar as possibilidades
de desenvolver um plano de manejo para a exploração deste recurso na
Amazônia.

Os padrões identificados na pesca de aruanã na região de Tefé
podem colaborar para a elaboração de estratégias de conservação e plano
de manejo da espécie. Entre outros resultados, destaca-se a importância de
se considerarem diversas fontes de informação, além do sistema de
monitoramento do desembarque pesqueiro. Além disso, o período de
“defeso” reprodutivo e a proibição de captura de juvenis de aruanã
parece-nos que também não são respeitados pelos pescadores. Por isso
torna-se importante além de um reforço na fiscalização, incluir cada vez
mais, os pescadores nas discussões e tomadas de decisões relacionadas ao
recurso. E, ainda, reforçar a importância deste “defeso” para a conservação
da espécie. Como atualmente, a maioria dos aruanãs capturados estão cerca 
de 20 cm acima do tamanho permitido por lei, isso facilitaria uma possível
discussão com os pescadores sobre a alteração da legislação vigente.
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INTRODUÇÃO

O conhecimento da história natural dos peixes amazônicos pode
alcançar grande relevância, principalmente quando é aplicado ao
estabelecimento de áreas de proteção para espécies de distribuição restrita a 
habitats específicos, ou para definição dos limites de exploração sustentável 
de um determinado recurso pesqueiro. O aruanã branco - Osteoglossum
bicirrhosum (Cuvier, 1829), habita abundantemente as planícies inundáveis
da depressão amazônica, mas ainda são desconhecidos os fatores
determinantes de suas grandes densidades populacionais nos ambientes
alagáveis do médio rio Solimões.

Devido a sua abundância, este recurso tem sido grande
importância para o consumo dentro e fora do Estado do Amazonas, com
um aproveitamento não só como fonte de proteína, mas também com a
exploração de seus alevinos como peixes ornamentais exportados para o
mundo inteiro (BROWN, 1995; CRAMPTON, 1999). A sua intensa pressão
tem inclusive levado à sua exploração nos ambientes naturais de lagos de
várzea da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (AMARAL
e ARANTES, neste volume).

Neste sentido, dada a atual pressão sob o estoque de aruanã do
médio Solimões, estudos da atividade diária, dos hábitos alimentares e
sobre o tamanho das unidades de estoque nos lagos destas planícies
inundáveis se tornam fontes fundamentais de informação para o futuro
manejo sustentável da espécie, de forma ecologicamente adequada e
economicamente viável.

Mudanças diárias na abundância de um peixe têm sido associadas
com variáveis ecológicas e ambientais, tais como a variação na intensidade
de luz (WOOTTON, 1991; REEBS, 2002), diferenças no pH, no oxigênio
dissolvido e na temperatura, e em função da atividade diária das presas
(PIET; GURUJE, 1997). Desta forma, o estudo da dinâmica de uso do habitat 
num regime diário pode mostrar as preferências ambientais e o “bem-estar” 
fisiológico da espécie (GALACATOS et al., 2004). O estudo do ritmo de
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atividade diária dos peixes tem grande aplicação para a compreensão e
manejo dos mesmos em condições controladas com fins de exploração.

Estudos do ritmo de atividade diária dos peixes e sua relação com o
regime alimentar em ambientes naturais têm grande aplicação para o
manejo dos mesmos em condições artificiais. Poucos estudos são
conhecidos sobre a atividade diária e alimentar de peixes de ambientes
aquáticos amazônicos. Dentre estes, destacam-se os de Camargo (2004),
Braga (2005) e Chaves; Camargo (2005) que descrevem o regime diário de
alimentação e os ritmos de atividade diária para alguns peixes do médio rio
Xingu, no Pará, e do complexo Januacá, no Amazonas.

Estimativas do comprimento médio de maturação sexual de uma
espécie numa escala regional são fundamentais para estabelecer o tamanho
mínimo de captura pela pesca e assim fornecer subsídios para órgãos
reguladores da atividade pesqueira.

Outro fator que deve ser considerado para fins de manejo diz
respeito ao tamanho do estoque e o volume de captura que um determinado 
ambiente aquático pode suportar.

A falta de estudos sobre a biologia e etnoecologia do aruanã tem
incentivado discussões entre pesquisadores que desenvolvem estudos com
a espécie e representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA. Nesse sentido, este capítulo
apresenta alguns resultados de estudos desenvolvidos em lagos de várzea a 
fim de contribuir para o manejo sustentável do aruanã.

RITMO DE ATIVIDADE DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO

Para avaliar a atividade diária do aruanã em quatro lagos da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), Chaves et al.
(2005) estudaram este peixe por meio de coletas diárias com ciclo de 24
horas segundo Godo (1994). Foi estabelecida uma relação entre a estrutura
etária da população, e eventuais alterações na composição da dieta como
proposto por outros autores (HOHAUSOVÁ et al., 2003; HELFMAN, 1981;
DONALD et al., 2001; WOLTER; FREYHOF, 2004).

As amostras estudadas de O. bicirrhosum foram compostas quase
que exclusivamente por indivíduos maduros que se encontravam ativos ao
longo de todo o dia. Entretanto, foram identificados dois picos de maior
intensidade de atividade. Um primeiro pico ocorreu no início da manhã
(06-09h) e o segundo pico de atividade foi registrado nas últimas horas do
período vespertino (15-18h), sendo que ocorreu um decréscimo contínuo na 
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atividade a partir das 21:00h, chegando a ser quase nula durante o período
de 03:00 às 06:00h (Figura 1).

A comparação entre o ritmo alimentar diário e os períodos de
atividade do aruanã branco indicou uma associação positiva entre os
mesmos. Nos dois picos de atividade diária registrados para esta espécie,
foi observado o maior número de estômagos vazios, já nos horários
avançados da noite (18-24h) a baixa atividade foi associada ao maior
número de estômagos com alto grau de repleção alimentar e em avançado
processo de digestão (Figura 2).
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Figura 1 -  Atividade diária e distribuição de freqüência de comprimento de O. bicirrhosum
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De acordo com estes resultados mencionados, O. bicirrhosum pode
ser categorizado como um predador com ritmo alimentar contínuo ao longo 
do dia, e que combina uma dieta piscívora com algumas categorias
alimentares da origem alóctone. A alta freqüência das categorias
alimentares peixes, insetos (Hymenoptera e Coleoptera) e a de alguns
crustáceos decápodas na sua dieta confirmam que este peixe tem hábitos
carnívoros. A baixa ocorrência de macrófitas aquáticas nos conteúdos
alimentares indica um consumo de tipo mais acidental e que este tipo de
item alimentar não faz parte de sua dieta (Figura 3) (CHAVES et al., 2005).

Quanto à proporção sexual dos animais presentes em cada um dos
períodos estudados, foram achadas diferenças significativas entre os sexos,
sendo encontrado um maior número de fêmeas ao longo do dia
(cc

2
(7,5%)=28,90) (Figura 4).

REPRODUÇÃO

A sincronia entre as primeiras chuvas anuais, o aumento
temporário do nível das águas e seu efeito indutor da maturação gonadal de 
vários peixes tropicais já foi descrita por vários autores (GOULDING et al.,
1988; LOWE-MCCONNELL, 1987). Esta noção de reprodução sazonal é
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mais evidenciada nas espécies maiores e de importância comercial, que
usualmente realizam piracemas e desovam no início do período das
chuvas.

Entretanto, as populações de uma mesma espécie sob diferentes
pressões ambientais podem manifestar características reprodutivas
diversas (BARBIERI; SANTOS, 1988).

Frente à necessidade de uma regulamentação a nível regional que
se ajuste as particularidades climáticas e hidrológicas locais, voltada a
espécies de peixes que mesmo explorados pela pesca, tem sua biologia
reprodutiva pouco estudada, assim a indagação dos períodos de desova e
do inicio da maturação sexual de uma espécie de peixe, constituem
subsídios para órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, principalmente para estabelecer os
tamanhos mínimos de captura e os períodos de defeso.

Num estudo realizado em quatro lagos de subsistência da Reserva
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no período de Julho/2005 até
Janeiro de 2006, objetivando calcular o comprimento mínimo de maturação
sexual, a proporção sexual e visando fornecer subsídios para o uso
sustentado da espécie, estimou-se em 47cm o comprimento mínimo da
primeira maturação sexual das fêmeas com base no menor exemplar nos
estádios maturo e pós-desova e obteve através da equação empírica de
Froese; Binohlan (2000) o valor de 47,9cm, sendo este resultado maior que o
tamanho mínimo de captura determinado para espécie pelo IBAMA (2001),
de 44cm. Entretanto, este valor apresenta-se bem inferior àquele
apresentado por estudos específicos sobre o tema (veja CAVALCANTE,
neste volume).

O estudo também identificou uma sincronia entre a cheia dos lagos
de várzea e o período de maior intensidade de desova, que ocorreu no mês
de janeiro com maior porcentagem de fêmeas matura (enchente-06).
Embora este resultado esteja em concordância com os estudos reprodutivos
da espécie em Mamirauá (veja QUEIROZ, neste volume), foi registrado um
número significativo de fêmeas nos estádios de maturação e pós-desova a
partir do mês de setembro (seca). Pode-se apenas inferir que o período de
seca atípico ocorrido no período do estudo (2005) interferiu decisivamente
no processo reprodutivo da espécie (Figura 5). 
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Quanto à proporção sexual, foram achadas diferenças
significativas entre machos e fêmeas apenas nos meses de Setembro e
Novembro, sendo que em todos os períodos o número de fêmeas foi
superior ao de machos. A semelhança na proporção sexual registrada no
estudo nas coletas de janeiro provavelmente está ligada ao fato da
preparação para o cortejo nupcial, haja vista que a reprodução ocorre na
cheia, e em decorrência de um comportamento monogâmico registrado
para a espécie (Figura 6).

ESTUDOS POPULACIONAIS

Recursos pesqueiros de águas interiores, tais como aruanã, têm um
importante papel como fonte de renda ao nível local, uma vez que a espécie
encontra mercado dentre os peixes de consumo alimentar e também como
peixe ornamental. Entretanto, a sobre-explotação de alguns recursos
pesqueiros amazônicos tem ocorrido devido à falta de estudos que
forneçam subsídios para definir quotas de captura.

A falta de estimativas do tamanho populacional do aruanã em
ambientes amazônicos também constitui um agravante em relação ao
manejo do recurso, uma vez que esta informação pode ser aplicada para
estabelecer os limites de captura e os tamanhos mínimos de uma população
para reposição da espécie.

Um estudo da população de aruanãs em quatro lagos de várzea na
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá durante um ciclo
hidrológico, realizado através da contagem direta de indivíduos
capturados com uso de redes de espera de diferentes tamanhos, indicou
que à medida que o nível da água diminuiu o número de indivíduos
capturados em todos os lagos estudados aumentou significativamente, fato
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este explicado pela diminuição da área do lago e conseqüente aumento da
probabilidade de captura (CHAVES, 2006).

Entretanto, à medida que o nível da água aumentava o número de

indivíduos capturados decresceu progressivamente até o período de

Cheia/2006 (Figura 7). Indicando que houve um esgotamento da

população nos lagos. Pois, embora o nível da água estivesse subindo, os

lagos ainda não atingiram uma ligação com o canal principal, portanto o

pressuposto para esta análise foi de uma população num sistema fechado.

A estimativa populacional dos lagos calculada através do método

de Leslie; Davis (1939), admitindo que todos os indivíduos tiveram a

mesma probabilidade de serem capturados na amostra, indicou que todos

os indivíduos dos lagos Taracoá e Juruá Grande foram capturados, uma vez 

que o número estimado através do método foi superior ao capturado.

Entretanto, nos outros dois lagos foi calculado que faltaram menos que 10

indivíduos para igualar a captura ao valor estimado da população total de

adultos. Assumindo que o número de indivíduos não capturados é ínfimo

se comparado com o número estimado pelo método empregado, é provável

que todos os indivíduos presentes nos lagos, no período estudado, tenham

sido capturados. Portanto, é possível que tenha realmente ocorrido o

esgotamento da população.

A relação obtida para cada lago entre a captura por unidade de

esforço (CPUE) e a captura acumulada (CA), foi apresentada através dos

respectivos modelos (Figura 8). Assim, foi possível estabelecer os

coeficientes de capturabilidade (C) para cada um dos lagos. Os respectivos

coeficientes de capturabilidade q = 0,0023 para o lago Pagão (com N=207

indivíduos), q= 0,0145 para o lago Taracoá (com N= 107), q= 0,0021 para o
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lago Juruá Grande e q= 0,0043 para o lago Bolsinha (com N= 110

indivíduos) (Figura 8).

De acordo com Gulland (1971), a capturabilidade é equivalente à
biomassa que fica retida pela CPUE, enquanto que esta última é
proporcional ao tamanho populacional do recurso em questão.

Quanto à estrutura etária da população estudada, observou-se que
a maior parte da população capturada já tinha alcançado a primeira
maturação sexual, portanto trata-se de uma população já madura de acordo 
com dados mencionados no tópico de reprodução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No estabelecimento de normas para manejo do aruanã, os dois
picos de maior ritmo de atividade diária foram associados com o regime
alimentar diário deste peixe, que se caracteriza como de hábito estritamente 
carnívoro que consome alimento da origem autóctone e alóctone. Estes
resultados confirmam os achados por Mascarenhas (neste volume).
Possivelmente esta adaptação facultativa do aruanã para o consumo destas
fontes alimentares indica que este peixe possui uma grande plasticidade
para mudar sua dieta em função da disponibilidade dos recursos. Sendo
assim, as áreas inundáveis do médio Solimões possivelmente fornecem
grandes fontes de proteína com a inundação da floresta de várzea.

Por sua vez, uma maior proporção de fêmeas em relação aos
machos pode ser um fator de risco para a espécie, dado que os machos
desempenham um importante papel na geração da nova prole devido à
incubação bucal dos alevinos.  Assim, uma maior pressão pesqueira sob os
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Figura 8 - Relação entre a captura por unidade de esforço e a captura acumulada para os
quatro lagos: A= Bolsinha; B= Taracoá; C= Juruá Grande e E=Pagão.



machos, principalmente pela pesca para fins ornamentais, pode dizimar a
população e gerar eventualmente uma sobrepesca de recrutamento.

A estimativa da primeira maturação sexual obtida através da
equação empírica mostra que o tamanho mínimo de captura indicado pelo
IBAMA não condiz com os valores registrados no Médio Solimões e que
este deve ser aumentado. Cabe explicar que esta estimativa do
comprimento de início de maturação sexual obtido neste estudo não pode
ser confundida com comprimento médio da primeira maturação sexual,
estimado por Cavalcante (neste volume). Assim, para fins de definição do
tamanho mínimo de captura, sugere-se levar em consideração pelo menos a 
estimativa da primeira maturação sexual.

Entretanto, a situação atual de acordo com a análise do tamanho
médio dos desembarques pretéritos da pesca para consumo no médio
Solimões, apresentadas por Amaral; Arantes (neste volume), indicam que a
composição dos tamanhos médios de captura foi bem superior ao início da
maturação sexual dos indivíduos. Ainda resta avaliar em detalhe o grau de
reposição das unidades de estoque após um processo de esgotamento dos
indivíduos de um lago de várzea, para ter uma estimativa tanto do número
viável de reprodução como da abundância em relação à área de um lago de
várzea, visando o manejo sustentável da espécie.
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Análise da Alimentação Natural do Aruanã Branco
(Osteoglossum bicirrhosum) na Reserva de

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM).

Ronald Mascarenhas
e-mail: ronaldcsmascarenhas@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

O aruanã branco está entre os mais comuns peixes da Amazônia,
bem distribuído ao norte da América do Sul em grandes porções da
Amazônia brasileira e nas Guianas (AXELROD et al., 1962). Esta espécie
atinge um comprimento máximo em torno de um metro e pode pesar até
três quilogramas (GOULDING, 1997).

Como descreve Nomura (1977), Osteoglossum bicirrhosum apresenta 
o corpo comprimido e lateralmente afilado, com largas escamas prateadas
com reflexos avermelhados, e sua nadadeira dorsal começa na parte
mediana do corpo.  Seus movimentos ondulados lembram uma cobra
embaixo d’água, e nadam normalmente próximos à superfície da água
(GOULDING, 1997).

Devido ao hábito de viver à superfície da água, O. bicirrhosum é
facilmente capturado por meio de flecha, fisga, arpão ou mesmo tiro
(NOMURA, 1977). O aruanã é comumente consumido pelas populações
amazônicas, representando uma importante fonte de proteína animal, um
peixe vendido normalmente por um preço acessível, com baixo valor de
mercado (QUEIROZ; CRAMPTON, 1999 ; ESTATÍSTICA..., 2002 e 2005), o
que provavelmente explica seu alto consumo nos pontos em que ocorre em
abundância, como no Estado do Amazonas (ESTATÍSTICA..., 2005). De
acordo com Aragão (1984), o aruanã branco já figurava como uma das
principais espécies comercializadas na Amazônia nos anos da década de
1980, particularmente entre as classes de baixo poder aquisitivo, apesar de
não ser considerado na época um peixe de primeira qualidade.

O aruanã branco também é um peixe com bastante potencial para a
pesca esportiva, por apresentar uma boa resistência ao pescador, ainda com
a particularidade de nadar quase sempre na superfície da água, o que
recomenda a sua captura esportiva com uso de iscas de superfície
(NOMURA, 1977).

A importância do aruanã branco como fonte alimentar no consumo
diário das comunidades residentes na periferia ou proximidades de lagos
de várzea, como o de Mamirauá, localizado próximo ao município de Tefé,
no Estado do Amazonas, é evidente quando se observa que, dentre os
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peixes mais consumidos o aruanã representa mais de 16% dos registros de
ingestão diária de peixe (QUEIROZ; CRAMPTON, 1999) (Tabela 1).

A bacia amazônica é o maior fornecedor do mundo de peixes
ornamentais de água doce, sendo o Brasil o maior exportador em
quantidade de indivíduos. Entre 15 e 20 milhões de peixes ornamentais,
cerca de 90% do total anual brasileiro, são exportados por Manaus, e o
rendimento das exportações de Manaus foi, em média de US$ 1,2 milhão
nos anos 80 e ultrapassou os US$ 2 milhões em 1991 (QUEIROZ;
CRAMPTON, 1999).

Os filhotes de O. bicirrhosum vêm sendo utilizados como peixes
ornamentais, principalmente nos estádios iniciais de desenvolvimento, e
são bastante valorizados por aquaristas de Miami, Tóquio e Londres
(ARAGÃO, 1984).

Segundo Goulding (1997), os pescadores de peixes ornamentais
normalmente reconhecem os machos pelas suas cores e pela pequena bolsa
na bochecha, entre ossos inferiores da mandíbula. Como os aruanãs
descansam perto da superfície da água, podem ser vistos facilmente. Os
pescadores tentam acertar a cabeça do macho, impedindo com isso que ele
engula e mate as larvas, o que geralmente acontece quando o peixe é
capturado por rede. Assim os jovens aruanãs escapam da cabeça
decapitada e são capturados em recipientes para serem comercializados.

A tabela 2 inclui o aruanã branco dentre os peixes amazônicos com
grande potencial no comércio de peixes ornamentais na Amazônia,
principalmente no estado do Amazonas. Nesta lista, incluem-se também
aquelas espécies que não possuem autorização oficial de exportação (veja
LIMA; PRANG, como também RABELLO NETO, neste volume).
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Nome Vulgar Nome Científico Família Ocorrências (%)

Aruanã Osteoglossum bicirrhosum Osteoglossidae 23 16,55

Curimatá Prochilodus nigricans Prochilodontidae 18 12,95

Tucunaré Cichla monoculus Cichlidae 17 12,23

Tambaqui Colossoma macropomum Serrasalmidae 14 10,07
Hypostomus spp.

Liposarcus multiradiatus

Piranha Pygocentrus spp. Serrasalmidae 7 5,03

Pacu Mylossoma spp. e Myleus 

spp.
Serrasalmidae 7 5,03

Acará-açu Astronotus ocellatus Cichlidae 6 4,31

Pirapitinga Piaractus brachypomus Serrasalmidae 5 3,6

Bodó Loricariidae 13 9,35

Tabela 1 - Espécies mais importantes no consumo diário de 70 domicílios entrevistados de
novembro a dezembro de 1991 (freqüência de ocorrência na última refeição). (Modificado de 

Queiroz; Crampton, 1999).



De acordo com os dados da estatística de desembarque pesqueiro
dos Estados do Amazonas e Pará, coletados por meio do Projeto Manejo dos 
Recursos Naturais da Várzea - ProVárzea (ESTATÍSTICA..., 2002, 2005),
com o registro da produção pesqueira desembarcada dos municípios de
Alvarães, Coari, Fonte Boa, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Parintins,
Tabatinga e Tefé (no Estado do Amazonas) e em Abaetetuba, Alenquer,
Belém, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém (no Estado do 
Pará) em 2001 e 2002 (Tabela 3), foi observada uma variação regional
significativa na importância do aruanã branco na composição das capturas
da pesca comercial.

No Estado do Amazonas, o aruanã representou 3,6 % (860 ton) do
peso dos peixes desembarcados em 2001 e 3,06% (738 ton) em 2002. Sendo,
portanto, uma das importantes espécies pescadas pela frota amazonense, e
encontrava-se disponível em todos os mercados dos municípios
monitorados. Já no Estado do Pará, o desembarque do aruanã branco
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Grupo Exemplos 
comuns

Nº de
Espécies

Nome 
comercial

Nome 
local

Abun-
dância

Potamotrygonidae Potamotrygon 
motoro*(1)

2 + Freshwater

stingray

Arraia C

Osteoglossidae Osteoglossum 
bicirrhosum*(1)

Arowana Aruanã A

Ctenoluciidae Boulengerella
maculata

1 Spotted pike

characin

Peixe-

agulha

A

Crenuchidae Crenuchus spilurus 1 Crenucho,

Sailfin tetra

 

         __ O

Characidiidae Characidium spp.*

 

2

 

Characidium

 

        ___ C

Anostomidae Pseudanus gracilis,

 

P. trimaculatus,

 

Leporinus 
fasciatus*,

 

Abramites 
hypselanotus

 

Aprox. 5

 

Headstanders,

 

Anostomus,

 

Leporinus

 

Aracu A

Hemiodontidae

 

Hemiodopsis 
gracilis

 

2

 

Cruzeiro, 

Hemiodid

 

Orana A

Lebiasinidae Pyrrhulina spp.,

 

Copella sp.,

Nannobrycon spp.,

 

Nannostomus sp.

 
6

 

Pyrruhlinas, 
Copella, Lápis,

Pancil fish

 

____

 

A

Chilodidae Chilodus punctatus

 

1

 

Chilodus

 

Chorona A

Gasteropelecidae

 

Gasteropelecus 
sternicla

 

1

 

Borboleta,

 

Hatchet fish

 

Sardinha

papuda

O

Serrasalmidae Pygocentrus 
nattereri,

 

Serrasalmus 
serrulatus, 

 

Myleus sp*. 

Aprox. 6

 

Piranhas,

 

Pacus

 
Piranha,

Pacu

 
A

Tabela 02 - Peixes das áreas de várzea da Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá com valor comercial com potencial como peixes ornamentais. Abundância:

A=Abundante; R=Rara; O=Ocasional; C=Comum; *=Exportação tecnicamente não
permitida (ausente na lista do IBAMA). (Modificado de Queiroz ; Crampton, 1999).

(1) Observação: A exportação de cotas limitadas de Potamotrygon motoro e do Osteoglossum
bicirrhosum foi liberada através de portarias do IBAMA em fevereiro de 1998. 



mostrou-se bem menos expressivo que no Estado do Amazonas,
representando apenas 0,2% (43 ton) do peso total dos peixes desembarcados 
no Estado em 2001 e em 2002 este total equivaleu a 0,3% (44 ton). Não houve 
registros de desembarques da espécie em Abaetetuba e Belém em 2001 e em
Abaetetuba em 2002 (Tabela 3).

De acordo com ProVárzea ( ESTATÍSTICA... 2002, 2005), o preço do 
aruanã no Estado do Amazonas variou em 2001 de R$0,67, o menor preço
médio (em R$/Kg) de todos os municípios, na cidade de Tefé, onde é mais
abundante no desembarque local, até R$3,11 o maior preço médio (em
R$/Kg) de todos os municípios, em Manaus. Em 2002 observou-se que o
preço do quilograma do aruanã nos municípios do Amazonas variou de
R$0,57 em Fonte Boa a R$2,58 em Tabatinga.

Nos municípios do Estado do Pará o preço deste peixe variou de
R$0,75 o quilograma em Monte Alegre, o menor preço médio, e R$1,10 em
Alenquer, com o maior preço médio. Em 2002 observou-se o menor valor
médio R$0,77 em Santarém e o maior valor médio R$1,77, em Almeirim
(ESTATÍSTICA... 2002, 2005).

Castro (1993) destaca o aruanã como sendo uma das espécies mais
promissoras para a piscicultura da Amazônia Colombiana, por ser um
peixe consumido nessa região e com grande importância no que se refere ao 
aquarismo. Porém, este autor ressalta a falta de um maior conhecimento de
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Desembarque Desembarque Percentagem Desembarque Desembarque Percentagem

Aruanã (ton) Total (ton) Aruanã (%) Aruanã (ton) Total (ton) Aruanã (%)

Municípios

PARÁ

Abaetetuba ------ 3.362,90 0 ------ 3.246,0 ---------

Alenquer 7.552 247,40 3 6.341 191,0 3,3

Belém ------ 9.294,60 0 6.106 157,0 4,0

Monte Alegre 4.410 785,20 0,6 0,649 7.046,0 0,01

Óbidos 5.184 1.878,90 0,3 1.816 256,0 0,7

Oriximiná 9.196 268,57 3,4 3.127 1.323,0 0,2

Prainha 2.075 104.488 2 15.754 355,0 4,4

Santarém 14.322 3.994,66 0,4 9.317 3.423,0 0,3

SUBTOTAL 42.739 19.832,23 0,2 43,11 15.997,2 0,3

AMAZONAS

Alvarães 5.737 72,6 8,0 16.849 140,0 12,0

Coari 29.258 576,90 5,0 23.049 420,6 5,0

Fonte Boa 14.725 255,09 6,0 17.690 303,2 6,0

Itacoatiara 8.777 1.548,08 0,6 8.939 1.578,3 0,6

Manacapuru 73.917 2.543,90 3,0 134.904 2.252,0 6,0

Manaus 342.426 12.868,08 2,6 212.212 13.056,0 1,6

Parintins 149.953 2.793,69 5,0 138.430 2.444,0 5,7

Tabatinga 1.595 1.197,19 0,1 1.100 2.134,0 0,1

Tefé 234.140 1.984,80 12,0 185.633 1.809,5 10,2

SUBTOTAL 860.528 23.840,33 3,6 737.805 24.137,6 3,06

TOTAL GERAL 903.267 43.672,56 2,1 780.915 40.134,8 2,0

2001 2002

Tabela 3. Desembarque de aruanã branco em relação ao total desembarcado nos mercados
monitorados pelo ProVárzea em 2001 e 2002.



sua história natural, o que impede um melhor manejo que permita seu
aproveitamento sustentável nessa região.

Os alevinos da Amazônia Colombiana, comercializados a nível
internacional, são chamados de “baby arawana”, e são comercializados
quando ainda apresentam um grande saco vitelínico.  Se forem vendidos
imediatamente após a captura para os exportadores de Bogotá, alcançam o
valor individual de até 1 dólar por indivíduo. Porém, se os pescadores
criarem as larvas até alcançarem entre 2 e 3 meses de idade, quando os
peixes atingem cerca 10cm, o preço pode alcançar até 3 dólares por peixe
(CASTRO, 1993).

Os aruanãs são predadores (carnívoros e insetívoros) que se
alimentam de invertebrados, como pequenos insetos ou aranhas e peixes,
que representam um importante item alimentar para a espécie (ARAGÃO,
1986). Ocasionalmente podem comer pequenos pássaros e morcegos,
porém este item não faz parte da sua base alimentar regular. As larvas
apresentam um saco vitelínico de tamanho elevado, que é totalmente
absorvido em torno de 25 dias após a eclosão. Contudo, em grande parte
desse período, as larvas se nutrem também com alimentos de origem
externa (SOUZA et al., 2000). Portanto, a alimentação das larvas não é
completamente autotrófica.

O aruanã caça suas presas na superfície da água, sendo capaz de
saltar para fora dela até a um metro de altura, para pegar pequenos animais
que se encontram nos galhos baixos das árvores. Grandes besouros são
algumas das presas preferidas capturadas desta maneira (GOULDING,
1989).

O ato de saltar para fora da água para pegar suas presas ainda nos
galhos, cipós e troncos é, provavelmente, o aspecto comportamental mais
característico dos aruanãs. Esses peixes são também chamados de “macacos 
d’água” em alguns trechos de sua distribuição geográfica exatamente
devido a essa habilidade. Quando uma presa é localizada sobre a vegetação, 
logo acima da superfície da água, o aruanã nada em círculos e, no momento
certo, comprime seu corpo como se fosse uma mola propulsora que, quando 
liberada, o impulsiona. Ele salta para fora d’água com tal precisão que sua
grande boca só tem o trabalho de recolher a vítima (GOULDING 1997).

A estrutura do olho do aruanã explica grande parte do seu sucesso
em localizar insetos e aranhas nos galhos das árvores. O olho é dividido
horizontalmente. A divisão da retina nas partes inferior e superior parece
ser uma adaptação para tolerar níveis de luminosidade bastante diferentes
dentro e fora da água. Quando o aruanã nada em busca de alimento, a parte
superior dos grandes olhos fica a poucos milímetros da superfície da água, e 
em algumas ocasiões, até mesmo um pouco para fora. O olho dividido
permite ver dentro e fora da água aparentemente ao mesmo tempo. Ele vê
insetos e aranhas caindo, mesmo antes que atinjam a água, e isso,
certamente, é uma vantagem sobre muitos peixes que também se
alimentam desses invertebrados (GOULDING, 1997).
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Entre as categorias alimentares utilizados pelos aruanãs,
destacam-se as de origem autóctone (formados principalmente por insetos
aquáticos, peixes, moluscos e crustáceos), alimentos alóctones (formados
por insetos terrestres e aracnídeos) e alimentos mistos, constituídos por
fragmentos vegetais. Segundo Aragão (1986), estudando a espécie nas
proximidades de Manaus, ocorre uma maior oferta alimentar nos meses de
janeiro a abril e de agosto a setembro, enquanto há um decréscimo de
alimentos de maio a junho e de outubro a dezembro.

Segundo Castro (1993), que realizou um experimento com alevinos
de aruanã na Colômbia, sobre a sua nutrição em ambientes artificiais, se faz
necessário identificar alimentos na Amazônia que sejam de maior
aceitabilidade para a espécie, haja vista que os criadores atuais utilizam
ração comercial para peixe carnívoro, tanto nas fases iniciais, quanto nas
fases juvenil e adulta.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados aqui apresentados foram obtidos para este estudo a partir 
da análise do conteúdo estomacal dos aruanãs coletados na vazante, seca,
enchente e cheia. A pesquisa foi realizada na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá (RDSM), localizada próxima ao Município de Tefé,
Estado do Amazonas. No interior da reserva utilizou-se como apoio a
estrutura do laboratório flutuante Arapaima, localizado próximo ao lago
Mamirauá.

Os aparelhos de pesca utilizados para a captura dos aruanãs foram:

1-Redes de espera ou malhadeiras, principalmente usadas durante
o dia e na cheia dentro da floresta inundada. O intervalo de verificação das
malhadeiras era de aproximadamente 1 hora.

2-Zagaia, que é uma estrutura de ferro bifurcada pontiaguda com
seis ou mais barbelas em cada ponta, presa a um cabo de madeira de
aproximadamente 1,5 a 2,5 m. É lançada no dorso do peixe, sendo essa
técnica mais utilizada durante a noite, com o auxilio de uma lanterna que
ficava presa sobre a cabeça do pescador que direcionava o facho de luz em
direção ao olho do animal para encandeá-lo, facilitando a aproximação e
execução do lançamento da zagaia. Esta prática é conhecida popularmente
como “fachear”.

3-Puçá ou rapiché, rede de mão com abertura em circunferência de
1,40 cm e um saco de 50 cm de profundidade, fixado em um cabo de
madeira de aproximadamente 1,80 cm. O puçá foi a principal técnica
utilizada para a captura dos animais vivos que foram utilizados num
experimento, em outro trabalho.

O estudo da alimentação dos aruanãs em ambiente natural através
da análise do seu conteúdo estomacal utilizou método similar àquele
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aplicado por Aragão (1986), de modo a permitir comparações com aquele
estudo, desenvolvido no início da década de 1980, no complexo Janauacá. 

Foi realizada a análise de 130 estômagos de aruanãs, de ambos os
sexos. Todos os animais foram pescados nos lagos e canais da Reserva
Mamirauá, nas proximidades do laboratório flutuante de apoio.

Os animais abatidos foram medidos, pesados na balança com
capacidade máxima para 8,100g, e precisão de 0,1g. Tiveram seus sexos
determinados e seus estômagos coletados para análise dos seus respectivos
conteúdos. Foi calculado o fator de condição para os 130 animais analisados 
utilizando-se a fórmula K = W/L, onde K representa o fator de condição, W
o peso (em gramas) e L o comprimento do animal (em centímetros). O
cálculo foi realizado para as estações de vazante, seca, enchente e cheia.

Dos 130 estômagos analisados, 100 foram fixados em formol a 10%,
representando as amostras de vazante, seca e enchente, e foram analisados
posteriormente. Entretanto 40 foram coletados na cheia, e 30 deles foram
analisados a fresco. Isto permitiu avaliar o efeito da fixação da solução de
formol sobre o material analisado.

Cada conteúdo estomacal foi colocado em Placa de Petri, lavado
com álcool a 70% e analisado qualitativamente sob estereomicroscopia
(lupa estereoscópica) usando como critério de agrupamento os mesmos
grandes grupos de itens alimentares da espécie utilizados em Aragão
(1986). Foram eles “moluscos”, “crustáceos”, “insetos”, “aracnídeos”,
“peixes”, “fragmentos de peixes” e “material não identificado”. Na análise
quantitativa, os conteúdos estomacais e seus itens foram pesados e tiveram
a avaliação proporcional da sua participação na dieta pelo cálculo da
freqüência e dominância relativas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS AMOSTRAS

Foram analisados os conteúdos de 30 estômagos de aruanãs
coletados na vazante, 30 coletados na seca, 30 coletados na enchente e 40
coletados na cheia. Os indivíduos analisados eram de ambos os sexos e de
tamanhos abaixo e acima do L50 da espécie, que é o tamanho médio de início 
da primeira maturação sexual, estimado para os machos em 61 cm e para as
fêmeas em 56 cm, de acordo com Cavalcante (2004) (mas veja também
CAVALCANTE, neste volume, para novas informações sobre o
parâmetro).

Goulding (1989) descreve que à medida que ocorre o aumento do
nível da água, e esta invade a floresta de várzea, há um aumento na
disponibilidade de hábitats, ocasionando uma dificuldade na obtenção de
alimentos pelos predadores. Esse fato se aplica também ao aruanã com
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relação aos peixes capturados como presas, que estarão mais dispersos no
espaço.

ÍNDICE DE REPLEÇÃO DOS ESTÔMAGOS.

Zavala-Camin (1996) considera que um estômago está repleto
quando contém alimento suficiente para preencher seu volume total,
embora a saciação geralmente ocorra antes desse estágio, mesmo no
período do dia em que ocorra a maior digestão. De acordo com Queiroz
(2000), o índice de repleção dos estômagos pode ser definido
subjetivamente. Esse autor definiu os índices utilizados em seus trabalhos
em cinco categorias: variando de 0 (vazio) a 4 (cheio).

Este estudo seguiu a metodologia proposta por Queiroz (2000),
adotando também cinco categorias: 1 – vazio, 2- entre 1 e 25% cheio, 3 –
entre 26 e 50% cheio, 4 – entre 51 e 75% cheio e 5 – entre 76 e 100% cheio.

Os estômagos foram pesados, em seguida o conteúdo estomacal foi
levado à Placa de Petri e também pesado. Finalmente o conteúdo foi
separado em grandes grupos (moluscos, crustáceos, insetos, aracnídeos e
peixes) e foram contados e pesados individualmente. Já os fragmentos de
peixes, material vegetal e material não identificado foram somente pesados.

O gráfico da Figura 1 mostra a média do índice de repleção dos
estômagos dos aruanãs nas quatro estações citadas acima. Observa-se que
as maiores médias encontram-se nas estações de vazante com 3,3 e cheia
com 3,4, já as menores médias foram registradas na enchente e seca, com 2,7
e 2,4.

Em Queiroz (2000), onde é demonstrado o índice de repleção de
Arapaima gigas, pirarucu, que a espécie mais próxima do aruanã no
continente, observa-se que os maiores índices são encontrados na enchente,
com 4 de média e na cheia com 3 de média, já seus menores índices são
observados na vazante, em torno de 2 de média.
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Figura 1 - Índice de repleção dos estômagos nas estações de vazante, seca, enchente e cheia.



FATOR DE CONDIÇÃO (K) DOS ARUANÃS

Segundo Vazzoler (1996), o fator de condição é um indicador
quantitativo do grau de higidez ou bem estar geral do peixe. Seu valor
reflete condições nutricionais recentes e/ou gastos de reservas em
atividades cíclicas, possibilitando ralações com condições ambientais e
aspectos comparativos da espécie.

A Tabela 4 mostra o fator de condição de 130 aruanãs analisados
nas quatro estações em Mamirauá e observam-se as médias para vazante
(1,6 x 10 -2), seca (2,2 x 10 -2), enchente (1,74 x 10 -2) e cheia (1,2 x 10 -2).

Na seca encontrou-se a maior média para o fator de condição,
associado ao recuo da água da floresta inundável, aumentando a
disponibilidade de alimentos ricos em energia e proteínas estruturais. A
análise do material dos estômagos para esta estação mostrou que os peixes
aparecem com 84,1% do peso dos itens alimentares analisados.

Na enchente ocorreu uma diminuição no fator de condição, devido
provavelmente ao começo da invasão da floresta de várzea pela água e à
desova da espécie.

Na cheia observou-se o menor fator de condição, o que pode ser
devido ao período de proteção dos ovos e alevinos por parte dos machos.
Os mesmos se alimentam com menor freqüência. Além disso, nesse período 
há uma menor disponibilidade de itens alimentares ricos em proteínas e
energia.

Na vazante o fator de condição foi de 1,6 x 10 -2, já havendo um
aumento em relação a cheia devido provavelmente a uma diminuição da
área de fuga das presas preferenciais dos aruanãs, aumentando a
disponibilidade alimentar.

ANÁLISE DA ALIMENTAÇÃO NATURAL DOS
ARUANÃS

Freqüência dos Itens Alimentares dos Aruanãs

Os aruanãs analisados durante o período apresentaram como itens
alimentares predominantes moluscos, crustáceos, insetos, aracnídeos e
peixes, similarmente aos itens alimentares observados por Aragão (1984,
1986). Aquele autor afirma que os insetos constituem o principal
componente da dieta da espécie na fase adulta, e que não há uma grande
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Parâmetros Vazante Seca Enchente Cheia

Média 1,6 x 10 -2
 

2,2 x 10 -2
 

1,74 x 10 -2
 
1,2 x 10 -2

Desvio Padrão 
0,7 x 10 -2 0,8 x 10 -2  0,6 x 10 -2  0,5 x 10 -2

Tabela 4 - Fator de condição dos aruanãs abalizados na RDSM ao longo deste estudo.



variação na alimentação com as mudanças hídricas do Lago Janauacá
(próximo de Manaus), que foi o local de seu estudo.

Na vazante, foram analisados os estômagos de aruanãs levando-se
em consideração o número de presas individuais mais freqüentes, obtido
através da freqüência absoluta, que foi calculada com o número de itens da
categoria alimentar observada, dividido pelo número total de itens de todas 
as categorias.

Observou-se que os moluscos foram encontrados em maiores
freqüências (Tabela 5), com 68,7% . Essa maior freqüência se apresentou
bastante diferente da freqüência de moluscos observada por Aragão (1986),
onde os moluscos aparecem como item alimentar ocasional com 4,9%.

De acordo com o gráfico da Figura 2 nota-se que os peixes, com
19,4%, aparecem em uma maior freqüência em relação aos insetos, com
9,7%, havendo uma diferença em relação aos resultados de Aragão (1986)
onde a categoria alimentar mais freqüente dos aruanãs na vazante foi a dos
insetos com 57,1%, enquanto que os peixes apareceram com 12,4%. Os itens
alimentares encontrados em menores freqüências em Mamirauá foram
representados pelos crustáceos e aracnídeos, com 0,7% e 1,5%
respectivamente.
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Vazante Seca Enchente Cheia

N          % N             %  N             %  N             % N(    )
Moluscos   92        68,7

 

  2              4

 

 11            19

 

 33          24,6 138
Crustáceos   1          0,7

 

  1              2

 

 1              1,7

 

 6             4,5 9
Insetos   13         9,7

 

  44          88

 

 40            68,9

 

 78          58,2 175
Aracnídeos

 
  2          1,5

 
  1              2

 
 3              5,2

 
 10           7,5 16

Peixes   26       19,4
 

  2              4
 

 3              5,2
 

 7             5,2 38

 = 134       100,0 50       100,0  58           100,0  134       100,0 376

Tabela 5 - Comparação das Freqüências dos itens alimentares observados nos estômagos dos 
aruanãs na vazante, seca, enchente e cheia na RDSM.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Crustáceos

Crustáceos

Insetos

Aracnídeos

Peixes

Figura 2 - Distribuição da freqüência dos itens alimentares analisados nos estômagos dos
aruanãs durante a vazante na RDSM.



Na seca, os insetos representaram os índices alimentares mais
freqüentes, com 88% (Tabela 6), enquanto que os menos freqüentes foram
os crustáceos e os aracnídeos com 2% cada. Esta freqüência maior dos
insetos com relação ao número de presas no período de seca para os aruanãs 
também foi observada nos resultados de Aragão (1986), para a mesma
estação. Esse autor demonstrou que os insetos representam um item
alimentar essencial com 65% do total ingerido.

O gráfico da Figura 3, com os itens alimentares no período de seca
mostra que houve uma redução bastante acentuada dos moluscos que na
vazante eram 68,7% dos itens ingeridos, para 4% na seca. No mesmo gráfico 
também pode ser observado que houve um nivelamento das categorias
alimentares: crustáceos e aracnídeos em 2%. Enquanto isso, os peixes
tiveram uma redução de 19.% da vazante para 4% na seca.
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Vazante Seca Enchente Cheia

P(g)      % P(g)   % P(g)     % P(g)    % P(   )

Moluscos

 

19,2     5,0

 

0,5     0,5

 

0,3        0,9

 

1,5     1,1 21,5
Crustáceos

 

0,7      0,2

 

0,1     0,1

 

0,2        0,7

 

9,0     6,5 10,0
Insetos

 

1,5       0,4

 

8,1     7,8

 

7,3       22,5

 

16,2   11,6 33,1
Aracnídeos

 
0,6       0,2

 
0,1     0,1

 
0,4       1,2

 
3,7     2.7 4,8

Peixes e Frag. de 
Peixes
 342,2   89,9

 
87,1   84,1

 
9,5       29,3

 
77,8   56,0 516,6

Não Identificado 
16,6     4,3  7,7     7,4  14,7     45,4  30,8   22,1 69,8

 = 380,8   100  103,6  100  32,4     100  139     100

Tabela 6 - Comparação do Peso dos itens alimentares observados nos estômagos dos aruanãs 
na vazante, seca, enchente e cheia na RDSM.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Moluscos

Crustáceos

Insetos 

Aracnídeos

Peixes

Figura 3 - Distribuição da freqüência dos itens  alimentares analisados nos estômagos dos
aruanãs durante a seca na RDSM.



Na enchente os insetos também aparecem como item alimentar
mais freqüentemente ingeridos, como mostra a Tabela 5, com 68,9% das
categorias analisadas. Nos resultados de Aragão (1984) para esta estação os
insetos também aparecem como principal item, 60,3%. No gráfico da Figura
4, nota-se um aumento na ingestão de moluscos (19%), aracnídeos e peixes
com 5,2% ambos, quando comparados à seca que apareciam com 4%, 2% e
4% respectivamente. Quanto aos crustáceos a variação da utilização desse
item pelos aruanãs, da seca para enchente diminuiu de 2% para 1,7%.

Na cheia os insetos foram também os itens mais freqüentemente
ingeridos com 58,2%, e observou-se também que os moluscos aumentaram
sua freqüência, de 19% na enchente para 24% na cheia (Tabela 5). Ocorreu
um aumento de aracnídeos de 5,2% da enchente para 7,5% na cheia, sendo
que essas presas encontram nessa estação seu maior valor de freqüência.
Esse aumento no número de aracnídeos pode ser observado a partir da
enchente e pode ser justificado pelo fato do aruanã ser um peixe que pode
saltar para fora da água até um metro (GOULDING,1989), logo, esse animal 
pode capturar os aracnídeos que ficam nos galhos próximos ao espelho
d’água.

O gráfico da Figura 5 mostra que os peixes na cheia apresentam a
mesma freqüência da enchente 5,2%. 
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Na Tabela 6 observa-se que os crustáceos apresentam uma

freqüência de 0,7% na vazante, 2% na seca, 1,7% na enchente e seus maiores

valores na cheia 4,5%. Este fato está relacionado, provavelmente, ao

aumento do espaço para a fuga das outras presas mais freqüentes na

alimentação dos aruanãs ou a uma maior disponibilidade de crustáceos

nessa estação. Já os moluscos apresentam freqüências na vazante de 68,6%,

na enchente de 19% e na cheia de 24,6%. Na seca, apareceu em menor

freqüência, comparado às outras estações, com 4%, provavelmente porque

na seca as presas preferidas dos aruanãs, insetos e peixes não possam

escapar para a floresta inundada. Nesta tabela observa-se também um

aumento na freqüência de ingestão de insetos da vazante para a seca e uma

diminuição da seca para a cheia, e também, que essa presa é encontrada em

maior freqüência absoluta (46,54%) observada na alimentação dos aruanãs

analisados nas quatro estações em Mamirauá.

Quando comparamos as freqüências de ingestão dos aracnídeos,

nota-se um aumento do número de indivíduos de 1,5% na vazante para

7,5% na cheia. Isso deve-se provavelmente a entrada de água na várzea e a

aproximação do nível da água nos galhos inferiores das árvores.

Com relação ao consumo de peixes, notou-se uma diminuição de

19,4% da vazante para 4% da seca, 5,2% da enchente e cheia. Estes números

podem parecer contrastantes, pois durante a seca ocorre uma diminuição

dos espaços disponíveis para estas presas devido ao fato da água estar

restrita apenas nos rios e canais, não estando mais na floresta inundável. Na

seca a abundância deste item é maior, mas a freqüência de ingestão foi

menor.

Peso dos Itens Alimentares dos Aruanãs.

Foi analisado o peso do conteúdo estomacal dos aruanãs em

relação às grandes categorias alimentares, durante as estações de vazante,

seca, enchente e cheia na Reserva Mamirauá. Na vazante, foram analisados

os estômagos de aruanãs levando-se em consideração o peso relativo das

categorias identificadas, que foi obtido através da divisão do peso dos itens

alimentares das categorias pelo peso total dos itens ingeridos.

O gráfico na Figura 6 demonstra que os peixes representam o item

com maior peso relativo 89,9% dos conteúdos analisados. Este fato está

relacionado com o tamanho e biomassa maiores dos peixes, em relação aos

outros grupos ingeridos.
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A Figura 6 apresenta um valor baixo do peso em gramas dos itens
alimentares crustáceos, insetos e aracnídeos, com menos de 1% do peso dos
itens alimentares analisados na vazante. Os moluscos, com 5%, aparecem
como o segundo maior peso relativo nessa estação.

O gráfico da Figura 7 mostra que, na seca, o maior peso relativo foi
referente ao grupo dos peixes, com 84,1% do peso total analisado de 103,6 g,
seguido pelos insetos com 7,8% e pelos itens não identificados (7,4%). A
Figura 7, também indica que os moluscos, aracnídeos e crustáceos nesse
período não aparecem como itens relativamente significantes, estando estes 
itens com menos de 1%. Enquanto isso os insetos já se apresentaram em
maior peso (7,8%), quando comparamos com o peso dos insetos ingeridos
na vazante (0,4%).

Nessa estação observou-se um macho com 78 cm, sendo o único
indivíduo da amostra a apresentar o estômago cheio de ovos, que
provavelmente foram engolidos acidentalmente durante a captura desse
animal.

Na enchente, todos os itens analisados apresentaram peso total do
conteúdo estomacal 32,4g. Nesta estação (gráfico da Figura 8) 45,4% do
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peso do conteúdo estomacal não pode ser identificado, mas 29,3% eram de
peixes, e 22,5% eram insetos.

No gráfico da Figura 8 é possível observar que houve um aumento
no número de insetos (22,5%) em relação à análise do período seco que foi
de 7,8%, manteve-se a porcentagem de moluscos e crustáceos abaixo de 1%,
e os aracnídeos sofreram um aumento de 0,1% da seca para 1,2% na
enchente.

O gráfico da Figura 9 da cheia demonstra que 56% do peso do
material encontrado nos estômagos dos aruanãs são provenientes do grupo
dos peixes, e 22,1% deste peso não puderam ser identificados. Nesse gráfico
destaca-se um aumento no peso dos crustáceos para 6,5%, sendo a estação
em que esse grupo alimentar aparece em maior peso relativo. Os insetos
também aparecem com um número significativo de 11,6% do total da
amostra analisada, e os aracnídeos apareceram nessa estação com a sua
maior freqüência 2,7%. Observa-se que ocorre a manutenção dos peixes
como grupo de maior peso relativo nos estômagos dos aruanãs, porém há
uma queda no peso dos insetos em relação a estação anterior e um aumento
no número de crustáceos, porém abaixo de 10% em relação aos 139g do total 
de peso dos grupos alimentares ingeridos pelos aruanãs na estação.

101

Mascarenhas, A dieta natural de aruanãs na várzea de Mamirauá.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%
Moluscos

Crustáceos

Insetos

Aracnídeos

Peixes e Frag.
de Peixes

Não Identificado

Figura 8 - Distribuição do Peso dos itens alimentares analisados nos estômagos dos aruanãs
durante a enchente na RDSM.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Moluscos

Crustáceos

Insetos

Aracnídeos

Peixes e Frag.
de Peixes

Não Identificado

Figura 9 - Distribuição do Peso dos itens alimentares analisados nos estômagos dos aruanãs
durante a cheia na RDSM.



Na Tabela 6 observa-se a comparação entre as estações vazante,
seca, enchente e cheia para o peso relativo dos itens alimentares. Nota-se
que os peixes aparecem como principal item quanto ao peso na vazante
(89,9%), seca (84,1%) e cheia (56,0%) e como segundo item enchente (29,3%).

Nas estações de enchente e cheia houve uma diminuição na
quantidade de peixes consumidos pelos aruanãs, enchente 29,3% e cheia
56,0%, mas nessas mesmas estações também se observou um aumento do
bolo alimentar não identificado, 45,4% na enchente e 22,1% na cheia.
Também se notou  que houve um aumento de insetos na enchente e cheia.
Principalmente na enchente com 22,5% e uma queda na cheia 11,6%. O
restante das categorias alimentares que são moluscos, crustáceos e
aracnídeos, ficou abaixo de 7% em todas as estações.

Percebe-se na Tabela 6 que há uma queda no peso relativo de peixes 
ingeridos de quase 90% na vazante e seca, chegando abaixo de 30% na
enchente e ultrapassando 50 % na cheia. O restante dos itens alimentares
manteve-se abaixo de 25% em todas as estações, porém, nota-se um único
aumento dos moluscos, chegando a 5% do peso do material ingerido pelos
aruanãs na vazante.

Os insetos aumentaram em peso relativo de 7,8% na seca, para um
pouco acima de 20% na enchente, havendo um declínio na cheia para 11,6%. 
O restante das categorias alimentares, ou seja, crustáceos, aracnídeos e
moluscos mostraram-se em menor peso relativo, e nivelados em torno de
até 1% até a enchente, porém na cheia houve uma maior variação na
quantidade desses itens alimentares, 2% de aracnídeos, 6% de crustáceos,
1% de moluscos.

CONCLUSÕES

Ao estudar a alimentação em ambiente natural dos aruanãs de
Mamiruá através da análise do conteúdo estomacal, observa-se que os
insetos (em número ou freqüência) e os peixes (em peso) são os itens
alimentares mais importantes na sua dieta. Porém, os moluscos, crustáceos
e aracnídeos também fizeram parte de sua dieta, em importâncias menores.

Os resultados apresentados na análise do conteúdo estomacal dos
aruanãs de Mamirauá corroboraram a literatura, que os considera peixes
carnívoros insetívoros.
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Crescimento e Maturação Sexual de Aruanãs

Brancos (Osteoglossum bicirrhosum) em Mamirauá
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INTRODUÇÃO

Biologia e ecologia

O aruanã (Osteoglossum bicirrhosum) é um dos peixes mais comuns
do bioma amazônico, e uma das principais fontes de proteína animal na
dieta das populações ribeirinhas do médio Solimões (QUEIROZ, 1999).

O aruanã pertence à Ordem Osteoglossiformes, família
Osteoglossidae, subfamília Osteoglossinae (NELSON, 1976). Esta família
possui cinco espécies de peixes de água doce, e inclui duas espécies
neotropicais (REIS et al., 2003). O gênero Osteoglossum é representado por
duas espécies, Osteoglossum bicirrhosum e O. ferreirai, o primeiro
amplamente distribuído na Amazônia, e o segundo restrito à bacia do rio
Negro (STERBA, 1973; REIS et al., 2003).

A distribuição geográfica do aruanã está limitada ao norte da
América do Sul, em grandes regiões do Brasil e das Guianas (AXELROD et
al., 1962). Em seu ambiente natural, estes peixes habitam lagos da planície
alagada, e podem chegar até 1 metro de comprimento total e 3 quilos de
peso (LOWE-MCCONNEL, 1987). O corpo é achatado lateralmente, com
escamas grandes e iridescentes, a boca é ampla e rasgada obliquamente.
Caracteriza-se por apresentar língua óssea e áspera. A nadadeira dorsal
começa na parte mediana do corpo, e possui dois curtos barbilhões no
maxilar inferior (HERALD, 1961; NOMURA, 1977; FERREIRA, 1998).

O aruanã possui um aparelho respiratório desenvolvido (e com um
órgão duplo externo anexo, os barbilhões) que o permite habitar águas com
baixos níveis de oxigênio (LOWE-MCCONNEL,1987), típicos da
Amazônia. Abaixo do teor critico de 2 mg de O2 estes peixes nadam em
contato com a superfície da água, e utilizam os barbilhões para aproveitar o
oxigênio da camada superior pela difusão com o ar (BRAUM ; BOCK, 1985).

Caçam suas presas na superfície da água, podendo saltar até um
metro de altura para capturarem invertebrados, tais como insetos e aranhas
nos galhos das árvores mais próximos (GOULDING, 1989). Parece haver
uma preferência alimentar peixes, moluscos e crustáceos, além de aves de
pequeno porte e quirópteros (ARAGÃO, 1984, 1986).

A estratégia reprodutiva provavelmente é baseada na seleção
sexual (GOULDING, 1989). Aparentemente, as fêmeas escolhem os machos
maiores e mais pesados, pois um macho maior está mais apto a cuidar de
um número maior de crias, possivelmente por ser mais experiente
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(TURNER, 1993). O período reprodutivo é observado de dezembro a março
em Mamirauá (CAVALCANTE, 2004).

O cuidado parental observado na espécie é desenvolvido pelo
macho, que guarda os ovos fertilizados, e as larvas, dentro da boca até que
os filhotes sejam capazes de iniciar a alimentação exógena. A fertilidade é
baixa, com cerca de 100 a 210 ovócitos (MENDES et al., 1984), o que leva a
espécie realizar o cuidado parental para otimizar a sobrevivência dos
alevinos e garantir bons níveis de recrutamento da população
(GOULDING, 1989; CLUTTON-BROCK, 1991) (veja também QUEIROZ,
neste volume).

Os aruanãs são comercializados ilegalmente como peixes
ornamentais, uma vez que a legislação existente não inclui espécies com
valor comercial para a alimentação na lista de espécies disponíveis para
exportação. O. bicirrhosum alcança um elevado valor comercial entre
aquarofilistas do mundo (CRAMPTON, 1999). A pesca de filhotes de
aruanã (que varia entre 100 a 200 filhotes por pescaria) ocorre
principalmente no Alto rio Japurá, Estado do Amazonas, nas proximidades
da Vila Bittencourt, e é comercializado no povoado La Pedrera, na
Colômbia (FABRÉ; ALONSO, 1998). Durante a cheia 100% dos pescadores
dedicam-se á pesca do aruanã (BARTHEM, 1999).

O Crescimento da espécie

O crescimento é um processo importante na dinâmica populacional 
dos peixes, pois influencia o tempo de maturação sexual e a reprodução
(FONTELES, 1989). O tamanho que uma espécie pode atingir é
determinado em parte pelos fatores genéticos e pelas condições do
ambiente (LOWE-MCCONNELL, 1999).

Os estudos mostram que o crescimento é mais rápido e atinge taxas
com valores maiores nos lagos do que em rios, o que apóia a hipótese de que 
os lagos podem oferecer melhores áreas de alimentação do que os rios
(LOWE-MCCONNELL, 1987).

A interpretação de marcas anuais em estruturas calcificadas do
corpo é o método direto mais aceito para a determinação da idade em
peixes. Envolve a interpretação de marcas de crescimento depositadas em
estruturas rígidas (CASSELMAN, 1983). As marcas geralmente são
observadas em forma de anéis, e aparecem com diferença de nitidez nas
estruturas rígidas, sendo as escamas, as vértebras e os otólitos as mais
empregadas (LAI et al., 1996). As marcas de crescimento são formadas por
aposição de fosfato de cálcio, e em otólitos de carbonato de cálcio - na forma
de calcita, vaterita, argonita ou monocarbonato de cálcio (LAI et al., 1996).

A formação das marcas de crescimento nas regiões tropicais não
está relacionada apenas com a temperatura, como nas zonas temperadas,
mas sim com processos cíclicos, tais como a reprodução, a migração e até a
disponibilidade de alimento (LOWE-MCCONNEL, 1987). A flutuação no
nível do rio também está relacionada à formação de marcas de crescimento,
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pois causa mudança no ciclo biológico dos peixes (LOWE-MCCONNELL,
1987; FABRÉ;  SAINT-PAUL, 1998).

Os estudos de crescimento podem nortear medidas de
monitoramento dos estoques naturais de peixes, liberação ou interdição de
áreas, períodos de pesca, apetrechos adequados, tamanho mínimo das
malhas de rede, avaliação do estado de exploração dos recursos pesqueiros, 
bem como manejar o estoque sem comprometer a pesca como atividade
econômica (SPARRE; VENEMA, 1997).

Como a espécie apresenta um recrutamento biológico complexo,
vários aspectos precisam ainda ser compreendidos. Assim, o presente
estudo pretende investigar a relação entre a deposição de marcas de
crescimento e a maturação sexual da espécie, bem como estimar o
comprimento médio de primeira maturação sexual. Estes aspectos da
maturação sexual serão essenciais para promover o uso sustentado e o
manejo de aruanãs em Mamirauá e em áreas que se encontram sob as
mesmas características e condicionantes ambientais.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

Os dados foram coletados nos lagos, canos, ressacas e paranás do
Setor Mamirauá, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá
(RDSM) (Figura 1). A escolha dos locais de coleta foi feita de acordo com a
sua acessibilidade. Os dados de nível do rio foram tomados da estação
meteorológica de Mamirauá.
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Figura 1 - Localização dos cursos d’água amostrados no setor mamirauá.



Coleta dos Dados

Os peixes foram capturados no período de agosto de 2003 a julho de 
2004, em pescarias experimentais, com arpão (técnica tradicional entre os
habitantes locais), rapiché (também conhecido por puçá) e com rede de
emalhar (0,50mm x 3m x 50m).

Exemplares de todas as classes de tamanho foram coletadas, nos
quais foram determinados os seguintes parâmetros: Comprimento total
(mm), Peso total (g) e Sexo. Os estádios de desenvolvimento gonadal foram
aqueles descritos em Cavalcante (2004), com base na escala proposta por
Vazzoler (1996).  Para leitura das marcas de crescimento foram coletadas 10
escamas, localizadas entre a nadadeira adiposa e a linha lateral do peixe.

O método para preparação e montagem das escamas foi
semelhante àquele descrito por Vazzoler (1981). A leitura das marcas de
crescimento foi realizada sob microscópio estereoscópico.

Análise dos dados

Biometria

A relação entre o comprimento (L) e o peso (W) do aruanã foi obtida 
através da expressão W = a.Lb, onde W é o peso do peixe, L é o seu
comprimento, e a e b são parâmetros que ajustam esta equação. Com base
nos dados de comprimento e seu respectivo peso, os valores de a e b foram
estimados através da regressão linear.

Comprimento Médio de Primeira Maturação Sexual (L50)

O comprimento médio de início de primeira maturação (L50)
compreende o momento em que um mínimo de 50% dos indivíduos inicia o
seu ciclo reprodutivo. A determinação do L50 foi feita pelo ajuste visual
(VAZZOLER, 1996) e pela regressão logística.

Crescimento

 Para constatar relação entre o raio total (Rt) da escama e o
comprimento total do peixe (Lt) foi utilizada a correlação de pearson e a
análise de regressão linear simples, analisados através do software BioEstat
3.0 (AYRES et al., 2003). O Incremento Marginal (IM) foi calculado segundo
a equação de Lai et al. 1987:

IM = Rt – Rn / (Rn - Rn – 1),    onde:

Rt = Raio total da estrutura; Rn = distância do centro da estrutura até
a última marca;

Rn – 1 = distância do centro da estrutura até a penúltima marca.

O IM é uma quantidade relativa referente a quanto o peixe cresceu
a partir da formação da última marca de crescimento (FABRÉ; SAINT –
PAUL, 1998). Para relacionar a formação das marcas de crescimento com
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eventos sazonais do ciclo de vida, os valores médios mensais do IM foram
correlacionados com informações de reprodução da espécie e com as
variações mensais no nível da água do rio.

O modelo matemático usado para descrever o crescimento do
aruanã foi o de von Bertalanffy que expressa o comprimento L em função da 
idade do peixe (t):

Lt = L8 ( 1- exp –k (t- to))    ,onde:

Lt = comprimento na idade t; L8 = comprimento médio que o peixe
alcançaria se vivesse indefinidamente; k = coeficiente de crescimento; to =
idade teórica o peixe em que seu comprimento é zero. Os parâmetros k e to
foram estimados pelo método gráfico de von Bertalanffy, a partir de dados
de idade/comprimento obtidos através do método direto.

RESULTADOS

Biometria

Para este estudo, durante a pesca experimental, foram medidos e
pesados 360 aruanãs. A Figura 2 mostra a relação entre o peso (g) e o
comprimento (mm) de machos e fêmeas. Através da regressão exponencial
obteve-se a equação:

W = 0.003(L 2.3767)

O coeficiente de correlação (r) foi de r= 0,646. A constante b é
significativamente diferente de 3,0 e o crescimento em peso pode ser
assumido como alométrico. Os valores máximos de comprimento total
foram 753mm e 795mm para as fêmeas e machos, respectivamente,
indicando que os machos alcançam maiores tamanhos. Além disso, os
machos foram mais numerosos nas classes de Lt > 740mm.
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Comprimento Médio de Primeira Maturação Sexual (L50)

O tamanho no qual aproximadamente 50% da população de
machos e fêmeas estão maduras, ou o comprimento médio de primeira
maturação sexual é de 525 e 520 mm respectivamente. Todas as fêmeas
maiores que 61-64cm estavam maduras e todos os machos maiores de 66cm
estavam maduros (Figura 3).

Época de Desova

De acordo com a análise macroscópica do grau de
desenvolvimento das gônadas das fêmeas, foram identificados os períodos
em que as maiores freqüências de fêmeas maduras e desovadas eram
encontradas, estabelecendo-se assim o pico da reprodução da população.
Este se mostrou limitado entre dezembro a março (início das chuvas e
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enchente do rio) (Figura 4). Desovas esporádicas ocorreram até maio. A
maior freqüência de fêmeas desovadas ocorreu em fevereiro.

Crescimento

As escamas foram as estruturas rígidas selecionadas para este
estudo, dentre todas as que foram avaliadas, devido a sua fácil
acessibilidade, presença de marcas completas e evidentes (fortemente
marcadas), e pela ocorrência de poucas marcas falsas (CAVALCANTE,
2004). Uma segunda vantagem para o uso de escamas neste tipo de estudo é
que o peixe não precisa ser necessariamente sacrificado para obtenção
destas estruturas.

O número máximo de marcas de crescimento registradas neste
estudo foi de oito. As marcas das escamas apresentaram forte correlação
entre o comprimento total do peixe e o raio da escama a partir do nucleus (r = 
0,912), como demonstrado na Figura 5.
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A avaliação das idades de 303 indivíduos na RDSM, através da
contagem do número de marcas de crescimento nas escamas, tornou
possível a construção da Tabela 1. De acordo os dados de L50 machos e
fêmeas, conclui-se que ambos atingem a primeira maturação sexual por
volta dos 2 anos de idade.

A curva de crescimento obtida para a espécie pode ser vista na
Figura 6. Os comprimentos médios de machos e fêmeas encontrados nos
diferentes momentos (t) foram estatisticamente iguais, tornando possível,
portanto, o agrupamento dos dados (t = 0.9909; G. L. = 8; tc = 2.365).
Utilizando o modelo matemático de von Bertalanffy, a equação de
crescimento resultante para a espécie foi:

Lt = 776 [1- e – 0,547 (t + 0,506)]

Época de formação das marcas

A análise do Incremento Marginal (IM), correlacionada com o ciclo
hidrológico, e a definição do período reprodutivo de O. bicirrhosum
definiram a formação das marcas de crescimentos em dois momentos. Um
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Idade t (anos) Comprimento médio (m) 

1 382.79 

2 543.23 
3 633.97 
4 685.60 
5 795.00 

Tabela 1 -  Relação entre o comprimento médio e a idade relativa dos peixes na RDSM,
durante o período de agosto de 2003 a julho de 2004, através da leitura das marcas na

escama.
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Figura 6  - Curva de crescimento estimada para Osteoglossum bicirrhosum.



em setembro, no início da vazante dos rios, e outro em janeiro, início das
enchentes e desova dos aruanãs (Figura 7).

DISCUSSÃO

O inicio da maturidade sexual representa uma mudança crítica na

vida de um indivíduo. O tamanho de primeira maturação sexual (L50) de O.

bicirrhosum da RDSM definido por meio do ajuste visual ficou registrado em 

540mm, mas o valor de L50 obtido pela regressão logística foi de 525mm

para machos e 520mm para fêmeas, todos valores inferiores ao encontrado

anteriormente por Cavalcante (2004).

A época de desova ocorre nos meses de dezembro a março, que

coincide com o início das chuvas e enchente dos rios, o que nos leva a inferir

que esta mudança nas condições ambientais seja importante para o

desenvolvimento das gônadas. Estes resultados corroboram os encontrados 

por Aragão (1984, 1986). Os aruanãs apresentam desova total, ou seja, os

ovócitos formam-se, desenvolvem-se em conjunto, amadurecem e são

liberados para o meio ambiente dentro de um intervalo de tempo mais ou

menos curto (veja QUEIROZ, neste volume).

Estudos de determinação da idade e do crescimento são

considerados pouco comuns para a Amazônia, com algumas informações

disponíveis. Em regiões de várzeas tropicais com maior estabilidade de

temperatura a formação de marcas de crescimento em estruturas duras do

peixe está relacionada com vários eventos cíclicos, tais como época de

desova, alimentação e ciclo hidrológico (LOWE-MCCONNELL, 1987;

FABRÉ; SAINT-PAUL, 1998).

Casselman (1983) recomenda o emprego de várias estruturas

rígidas, para se escolher a que melhor se aplica à espécie, e testar o grau de
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confiabilidade. A escama foi a estrutura dura selecionada para esta análise

do crescimento do aruanã branco, uma vez que apresenta marcas completas 

e nítidas. Queiroz (2000) também estudou anéis em escamas de pirarucu

(Arapaima gigas) e constatou marcas completas e bem evidentes.

Estudos em escamas têm duas vantagens: o peixe não precisa ser

sacrificado e a determinação da idade é de baixo custo principalmente para

as espécies de peixes que possuem valor comercial (PENHA et al., 2004; LAI 

et al., 1996).

A formação da escama é influenciada por vários fatores ambientais

e eventos biológicos. Nas áreas de várzeas pressupõe-se que o pulso de

inundação e a reprodução causem a formação de marcas em estruturas

rígidas do peixe. Os resultados indicam que duas marcas são formadas a

cada ano, uma em setembro, relacionada ao pulso de inundação dos rios, e

outra em janeiro, associada ao período reprodutivo da espécie. O mesmo

padrão foi observado para o jaraqui na região de Manaus por Ribeiro (1983)

e Brycon cephalus (VILLACORTA-CORREA,1987). Fabré; Saint-Paul (1998),

mostraram que a formação de marcas em escamas de aracus (Schizodon

fasciatus) também está relacionada com o período de maturação, no entanto

formam uma única marca ao ano.

A curva de crescimento para espécie indica uma longevidade de 5,5 

anos e comprimento máximo teórico subestimado. A taxa de crescimento de 

0,54 indica que a espécie possui um crescimento rápido na natureza, com

ciclo de vida curto. Este resultado é semelhante aos encontrados para o

mapará (CUTRIM; BATISTA, 2005) e de Schizodon fasciatus (RUFFINO;

ISAAC, 1995), animais pertencentes a diferentes grupos filéticos mas

também de crescimento rápido e ciclo de vida curto.

Os dados de maturidade sexual apontam que machos e fêmeas

atingem a primeira maturação sexual em torno dos 2 anos de idade.

Possivelmente essa maturação proporcionalmente tardia esteja associada à

baixa fecundidade e, em conseqüência disso, ao desenvolvimento do

cuidado parental paterno para otimizar a sobrevivência da espécie

(MENDES et al., 1984;  GOULDING, 1989; CLUTTON-BROCK,1991). O

comprimento médio da primeira maturação sexual é uma tática

reprodutiva bastante instável, estando intensamente relacionada ao

crescimento (VAZZOLER, 1996).

Para a região da RDS Mamirauá, se propõe aqui um tamanho

mínimo de captura para o aruanã de 520 mm, permitindo assim que

aproximadamente pelo menos a metade da população de fêmeas e de

machos tenha tido oportunidade de reproduzir-se pelo menos uma vez

antes de ser capturada.
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Investimento Parental e Reprodução do Aruanã
Branco, Osteoglossum bicirrhosum, na Reserva

Mamirauá.
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Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDMS-OS/MCT

e-mail:  helder@mamiraua.org.br

ABSTRACT
Osteoglossum bicirrhosum (Osteoglossidae), or aruanã, is one of the

most common fish species in the Brazilian Amazon. Despite its low market
value, the aruanã is also one of the most important sources of animal
protein for the local population diet. However, in spite of its commercial
importance, very little is known about the reproduction of this species. The
aim of this study is to improve our understanding of the reproduction of
aruanãs under natural conditions. Data collection took place at Mamirauá
Reserve, Amazonas, Brazil, in the flooded forest of the Brazilian Amazon,
for two consecutive years. More than two hundred adult aruanãs and their
offspring were collected and examined. I identified a breeding season from
December to March, very much linked to fluctuations of the water level and
the timing of the floods. Female fertility averaged around 209 mature
oocytes. Males are mouth breeders, and guard fertilised eggs and larvae in
their mouths for 3 to 6 weeks. Larger males care for bigger broods. Some
evidence is presented to support the hypothesis of mate selection by
females. Apparently, females prefer bigger and heavier males. Parental
investment among males seems to be restricted to parental care; females
make a larger investment. Loss of body mass among females during the
breeding season is severe, and GSI may reach 0.053 just before spawning.  

RESUMO
Osteoglossum bicirrhosum (Osteoglossidae), o aruanã branco, é um dos

peixes mais comuns da Amazônia Brasileira. Apesar do seu relativamente baixo
valor de mercado, o aruanã é também uma das principais fontes de proteína animal
para as populações locais. Entretanto, apesar de sua importância comercial, muito
pouco é conhecido sobre a reprodução desta espécie. O objetivo deste estudo foi
melhorar nossa compreensão sobre a reprodução dos aruanãs sob condições
naturais. A coleta de dados se desenvolveu durante mais de dois anos consecutivos
nos corpos d’água das florestas alagadas da Reserva Mamirauá, Amazonas, Brasil.
Mais de duzentos aruanãs adultos, e suas respectivas ninhadas, foram coletados e
examinados. Foi identificada uma estação reprodutiva de dezembro a março, muito
ligada às flutuações do nível das águas, e em sincronia com as enchentes. A media
da fertilidade das fêmeas foi estabelecida em torno de 209 oócitos maduros. Machos
realizaram guarda bucal da prole, guardando tanto os ovos fertilizados quanto as
larvas por períodos de 3 a 6 semanas. Os machos maiores cuidaram de proles mais
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numerosas. Algumas evidências são apresentadas em apoio à hipótese de que as
fêmeas realizam seleção sexual dos machos. Aparentemente elas preferem machos
maiores e mais pesados. O investimento parental entre machos parece estar restrito
ao cuidado parental, e fêmeas realizam um investimento maior em alocação de
energia e biomassa para geração de descendência. A perda da massa corporal entre
fêmeas durante a estação reprodutiva é severa, e o índice gonadosomático (IGS)
pode atingir 0,053 imediatamente antes da desova. 

INTRODUÇÃO

O aruanã, Osteoglossum bicirrhosum, está entre os peixes
amazônicos mais comuns, bem distribuídos na porção norte da América do
Sul, em grandes porções do Brasil e das Guianas (AXELROD et al., 1962).
Esta espécie pertence à família Osteoglossidae, e pode atingir até cerca de
um metro em comprimento total, e mais de três quilogramas de peso. O
aruanã possui um corpo lateralmente comprimido, grandes escamas
iridiscentes e duas barbelas conspícuas na mandíbula, logo abaixo de sua
boca (HERALD, 1961).

O aruanã é um predador e, apesar de se alimentar freqüentemente
de invertebrados, como insetos ou aranhas, os peixes são também uma
importante fonte alimentar (MASCARENHAS, neste volume). Algumas
vezes, pequenos pássaros e morcegos podem ser ingeridos, embora não de
forma regular (ARAGÃO, 1984; 1986). O. bicirrhosum caça suas presas nas
proximidades da superfície da água, e é mesmo capaz de pular até um
metro acima desta superfície para alcançar grandes insetos e outros
pequenos animais nos ramos mais baixos das árvores da floresta alagada
(GOULDING, 1989).

Este peixe tem grande importância comercial na pesca para
consumo alimentar da região (AMARAL e ARANTES, neste volume) e tem
sido utilizado para propósitos ornamentais nas últimas décadas (LIMA e
PRANG, neste volume), e é altamente valorizado por aquaculturistas e
aquaristas de Miami, Tóquio e Londres. Alguns autores mencionam que o
aruanã branco desenvolveu uma estratégia reprodutiva baseada na seleção
sexual (GOULDING, 1989), embora isto ainda não tenha sido
adequadamente descrito para esta espécie. Mas outro aspecto reprodutivo
bem descrito e amplamente conhecido é o cuidado parental desenvolvido
pelos machos, que mantêm os ovos fertilizados, e posteriormente as larvas,
em suas bocas até que a alimentação exógena se estabeleça entre as crias
(GOULDING, 1989).

O investimento parental é um conceito que pode ser compreendido
de diferentes maneiras. Todas as formas mais recentes de tratar do
investimento parental tentam refletir a alocação energética de machos e
fêmeas durante seu esforço reprodutivo como um indicador mais
(TRIVERS, 1972; CLUTTON-BROCK, 1991). Mais comumente, o
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investimento energético realizado pelos peixes para a produção de seus
gametas e para o cuidado para com a prole ocorre às expensas de
crescimento somático (ILES, 1984). Portanto, a massa representada pelo
corpo e pelos gametas pode ser um bom indicador indireto da quantidade
de energia investida pelos indivíduos durante os seus eventos
reprodutivos. Da mesma maneira que o índice gonadosomático (IGS), em
diferentes momentos do desenvolvimento gonadal e das variações sazonais 
do ambiente, a massa corpórea a e massa das gônadas são utilizadas como
indicador indireto de alocação de energia para a reprodução.

Estes aspectos abordados acima tornam O. bicirrhosum um peixe
bastante adequado para o estudo de alguns temas fortemente ligados à
reprodução, tais como a seleção intra-sexual por parceiros, o cuidado
parental e comparações dos padrões de investimento parental entre ambos
os sexos.

Enquanto o comportamento de cuidado com os ovos fertilizados é
observado em 21% das famílias de peixes, apenas 6% delas cuidam das crias 
após a eclosão (CLUTTON-BROCK, 1991), um grande avanço
evolucionário dentre os estilos reprodutivos disponíveis (BALON, 1984). O
comportamento de cuidar da prole dentro da boca não é muito comum
entre os peixes, e apenas 10 famílias realizam este tipo de cuidado parental.

O cuidado parental bucal realizado pelos machos de aruanãs é
conhecido apenas para uma minoria de espécies da família Cichlidae, umas
poucas das famílias Ariidae e Apogonidae, e para alguns Osteoglossidae
(CLUTTON-BROCK, 1991; SARGENT; GROSS, 1993; OKUDA;
YANAGISAWA, 1996; RAVENTOS, 2007). Esta tática particular de
maximização da sobrevivência da prole é mais conhecida entre ciclídeos
africanos. E mesmo entre eles o cuidado paterno intrabucal é praticado
apenas por umas poucas espécies. Sarotherodon melanotheron é o único caso
bem documentado (KEENLEYSIDE, 1991), mas recentemente novos casos
têm sido investigados, como o do peixe europeu Apogon doederleini
(OKUDA; YANAGISAWA, 1996; RAVENTOS, 2007). Mais raros ainda são
os casos de cuidado materno (SMITH; WOOTTON, 1994). O risco de
ingestão da prole durante a guarda intra-bucal é aventada, tanto
acidentalmente quanto como uma forma de restituição de parte do
investimento energético alocado na atividade reprodutiva (OKUDA;
YANAGISAWA, 1996; ITO et al. 2000; TAKEYAMA et al., 2007).

Um dos objetivos deste estudo foi expor e discutir as principais
táticas e estratégias reprodutivas do aruanã branco, mas o foco principal foi
descrever os principais parâmetros da reprodução da espécie que
influenciam o seu recrutamento biológico, e possam ser úteis como subsídio 
ao seu futuro manejo sustentável, visando a conservação da espécie e a
regulamentação das atividades de exploração deste recurso.
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METODOLOGIA

O estudo foi executado na Reserva de Desenvolvimento

Sustentável  Mamirauá, RDSM, na confluência dos rios Solimões e Japurá,

no Estado do Amazonas, Amazônia Central. A reserva é composta de

floresta de várzea em sua totalidade, alagada todos os anos pelas as águas

brancas do rio Solimões.

Os peixes analisados foram coletados mensalmente por 16 meses

consecutivos nos canais e lagos do Setor Mamirauá, no extremo sudoeste da 

Reserva Mamirauá. Foram utilizados exclusivamente animais adultos

abatidos pelos pescadores locais da Reserva para uso em sua alimentação e

de suas famílias.

Os apetrechos de pesca empregados foram, principalmente, o

arpão e a zagaia, tradicionalmente utilizados no local. Eventualmente

alguns adultos foram pescados em redes malhadeiras, uma técnica

crescentemente utilizada pelos moradores da área. Os ovos e larvas

presentes nas bocas dos machos foram coletados cuidadosamente,

colocando um recipiente sob suas bocas tão logo eles eram abatidos. Apesar

das precauções tomadas, em alguns casos foi observada a perda de alguns

ovos ou larvas no momento da pesca por malhadeiras, à medida que os

machos se debatiam após serem emalhados na altura do opérculo de suas

guelras.

Foram coletados e analisados 216 aruanãs adultos (135 fêmeas e 81

machos). Antes da preparação dos animais os pescadores permitiram o

registro de algumas medidas (sexo, comprimento total e peso), bem como a

coleta dos ovários das fêmeas capturadas. Milhares de ovos e larvas foram

também coletados da boca dos machos, conforme descrito acima. Estes,

juntamente com os ovários, foram levados ao laboratório de campo,

Flutuante Arapaima, preservados em solução de álcool a 20%, e

posteriormente analisados.

No laboratório os ovários foram pesados, e categorizados quanto à

sua classe de desenvolvimento gonadal segundo Vazzoler (1996). Da

mesma forma foram realizadas contagens e medições dos oocistos

presentes nos ovários coletados. Foram consideradas reprodutivas todas as

fêmeas que se encontravam nos estádios 3 (gônadas desenvolvidas), 4

(gônadas grávidas) e 5 (gônadas desovadas). Os ovos fertilizados

encontrados na boca dos machos foram também contados e medidos, e

quando larvas foram encontradas, elas foram igualmente contadas e

medidas.
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RESULTADOS

A maturação sexual e o estudo de determinação do tamanho/idade 

do primeiro evento reprodutivo não foram alvos deste estudo, mas podem

ser conhecidos por meio de outras pesquisas (CAVALCANTE, neste

volume). Mas neste estudo apenas os animais adultos ou juvenis tardios,

próximos ao início da atividade reprodutiva, foram amostrados e

analisados (variando entre 35cm e 100cm de comprimento total, ou 650g e

4000g de peso) (veja também CHAVES et al., neste volume). Durante os 17

meses de estudo, dois períodos reprodutivos foram observados (Figura 1).

Durante este estudo mais de 50% de todas as fêmeas adultas amostradas se

encontraram em estado reprodutivo entre os meses de dezembro a março,

coincidindo com o início da enchente na região de estudo. Estes resultados

são confirmados pelos encontrados por outros autores (CHAVES et al.,

neste volume). Aparentemente este pode ser considerado o período

reprodutivo da espécie em Mamirauá e região circunvizinha.

Outra tendência sazonal observada está apresentada na Tabela 1.

Fêmeas maiores tendem a desovar nos primeiros momentos da estação

reprodutiva. Como apresentado na Tabela 1, há uma forte tendência de

diminuição do tamanho médio (comprimento total) das fêmeas

reprodutivas ao longo dos 4 meses consecutivos da estação reprodutiva

(dezembro a março), e no primeiro mês posterior, abril, quando apenas uma 
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Figura 1 -  Proporção de fêmeas reprodutivamente ativas em cada mês do estudo (barras) , e
a variação relativa do nível das águas no local do estudo (linha sólida) (N=135 fêmeas).



pequena fração da população apresentou atividade reprodutiva durante o

período de estudo em Mamirauá. 

 A estratégia de desova apresentada pela espécie é um outro
aspecto relevante. Ao contrário do outro gênero monoespecífico próximo
Neotrópical (Arapaima), Osteoglossum realiza desova total, liberando todos
os oócitos maduros disponíveis em um único evento. No seu ovário
singular, as fêmeas realizam o desenvolvimento anual de cerca de um terço
de todos os oócitos presentes detectáveis a olho nu, ou maiores que 1mm em 
diâmetro.

A fertilidade média para fêmeas que atingiram o auge da
maturação gonadal (ovários grávidos, prontos para desova) foi de 208,8 ±
45,12 (N=58) oócitos, variando de 124 a 341 oócitos maduros por fêmea. O
diâmetro médio de um oócito maduro foi de 9,75mm, variando de 7,0 a
14,0mm. O peso médio do oócito foi de 1,8g (variando de 1,1 a 3,8g cada). A
fertilidade cresceu com o comprimento total das fêmeas (Figura 2) e ambos
os parâmetros são positivamente correlacionados (r = 0,59; p<0,01).
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750-799  0,111  0  0  0  0,25

800-849  0,111  0,125  0,143  0  0

Médias  694,72  

(N=18)  
683,12  

(N=16)  
637,14  

(N=7)  
604,28  

(N=7)  
562,5

(N=4)

Tabela 1 -  Distribuição de freqüência de fêmeas em estado reprodutivo nas classes de
comprimento, e o seu comprimento total médio mensal (combinação das duas estações

reprodutivas analisadas).
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Figura 2 -  Relação entre a fertilidade e o tamanho (e idade) das fêmeas de aruanãs de
Mamirauá durante este estudo.



Esta tendência de crescente eficiência reprodutiva com o
crescimento das fêmeas também foi identificada entre os machos. Machos
maiores, e provavelmente mais experientes, são capazes de guardar um
número maior de ovos ou larvas no interior de suas bocas (Figura 3) (r =
0,64; p<0,005).

Os machos guardaram, em media, apenas 173,3 ovos fertilizados
em sua boca. Conseqüentemente, foi observada uma perda media de 35,5
ovos (ou 17%) do estoque desovado para o estoque guardado, com grande
repercussão para o tamanho médio da prole, que foi de 158,1 larvas por
macho reprodutor. Donde se observa uma mortalidade de ovos de apenas
8,8%, antes da eclosão e início da fase larvária.

No caso de dois machos apenas foi encontrado um número muito
baixo de ovos fertilizados nas suas bocas (3 e 26), que provavelmente foram
resultado de coletas pouco cuidadosas, em que parte importante da prole
foi perdida quando os machos foram capturados. Neste momento, os
machos costumam debater-se bastante, e ao agitarem suas cabeças, com a
boca aberta, a prole toda pode ser perdida na água. Provavelmente, um
número mais próximo do real pode ser obtido se retirados estes dois
eventos.

É também importante notar que os machos adultos realizando
cuidado parental são, proporcionalmente, mais pesados que aqueles de
mesmo tamanho e nas mesmas épocas do ano, e que não estão realizando
cuidado da prole.  Como visto na Figura 4, numa subamostra de machos
analisados durante a estação reprodutiva, indivíduos realizando cuidado
parental foram de 10 a 15% mais pesados que os demais machos maduros,
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mas não-reprodutivos. Estes dois grupos de sub-amostras desiguais

mostraram-se significativamente diferentes (W12,7 = 103,5; a<0,05).

Como machos maiores aparentemente são guardadores mais

eficientes na proteção da prole, e machos mais pesados apresentam maior

probabilidade de realizarem cuidado parental e encubação bucal, pode-se

esperar que as fêmeas selecionem machos maiores e mais pesados para a

procriação. Seleção sexual já havia sido aventada para a espécie antes por

Goulding (1989), mas nunca foi eficientemente descrita. A vantagem

adaptativa óbvia para as fêmeas realizarem tal comportamento seria a

maximização do número de crias viáveis na geração seguinte, e sua maior

sobrevivência pela melhor proteção garantida.

Por meio dos resultados deste estudo, sugere-se que as fêmeas

realmente tendem a se associar com machos maiores que elas próprias.

Uma das evidências indiretas foi produzida pela comparação (Figura 5) do

tamanho dos machos com o tamanho das fêmeas para cada um dos “casais”

capturados juntos durante a estação reprodutiva, muito embora isto não

seja suficiente para considerá-los pares no sentido reprodutivo do termo.

Em cada “casal” incluído na Figura 5, ou as fêmeas estavam em fase grávida 

(estádio 4), ou os machos estavam carregando a prole em suas bocas. Os

pontos acima da reta mediatriz representam “casais” em que as fêmeas são

maiores que os machos, enquanto que os pontos abaixo desta reta

representam casais em que os machos são maiores que as fêmeas. Pontos

sobre a curva, ou muito perto dela, representam “casais” com ambos os
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membros de tamanho similar. Os dois grupos de “casais” apresentaram

dispersão significativamente distinta da mediatriz (W16,12 = 128,0; a<0,05).

Embora a Figura 5 sugira que os machos de um “casal” são
normalmente maiores que as fêmeas, é importante salientar que estes pares
podem não ser casais do ponto de vista reprodutivo. Apesar das evidências
mencionadas acima, não existe certeza de que os membros destes pares
estavam realmente reproduzindo juntos.

Durante os meses que imediatamente precedem o período
reprodutivo, fêmeas adultas alocam muito de sua energia no
desenvolvimento dos ovários e dos gametas.

O índice Gonadosomático (IGS) reflete a proporção do peso do
corpo representada pelo peso das gônadas, e indiretamente representa a
quantidade de energia alocada no desenvolvimento sexual, e não em
manutenção, crescimento e construção da massa corpórea.

À medida que se desenvolve o ovário esquerdo (o único funcional
na espécie) das fêmeas de aruanãs, o IGS se altera muito significativamente,
como visto na Figura 6.
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Figura 6 - Variação mas médias mensais do Índice Gonadosomático das fêmeas adultas de
aruanãs durante este estudo na Reserva Mamirauá.



Como os machos de aruanã mantêm os ovos fertilizados e as larvas
em sua boca por um longo intervalo, que pode chegar a 6 semanas no total,
as oportunidades de alimentação são reduzidas ou menos freqüentes. É
esperado que estes machos sofram uma considerável perda de peso, devido 
a tais reduções (CLUTTON-BROCK, 1991). Apesar disso, as comparações
realizadas foram mascaradas pela provável seleção sexual realizada pelas
fêmeas, e os machos selecionados já se encontravam normalmente acima do 
peso médio dos machos nas suas classes de comprimento. Portanto tais
reduções ainda não puderam ser comprovadas.

DISCUSSÃO

Os dados apresentados sugerem que o aruanã branco apresenta
uma clara estratégia reprodutiva de maximização da eficiência
reprodutiva, o que influencia decisivamente no investimento parental dos
adultos reprodutores. As principais componentes da estratégia para sua
concretização, ou suas principais táticas reprodutivas, são (a) o
estabelecimento de uma estação reprodutiva curta, com (b) fertilidade
comparativamente baixa, mas que é (c) representada por oócitos grandes,
um (d) forte e eficiente cuidado parental e (e) uma provável seleção de
parceiros sexuais.

Aruanãs, como uma parte significativa da ictiofauna da Amazônia
(LOWE-MCCONNELL, 1987), desova normalmente no início da enchente,
imediatamente após o pico de abundância das presas, o que permite aos
adultos finalizar a gametogênese e a maduração gonadal e estocar material
de reserva para o processo reprodutivo. Isto é muito conveniente, dada a
alta demanda energética na produção de uma massa de gametas femininos
tão significativa. Ao contrário do esperado para casos similares, onde se
encontra alta variação na eficiência reprodutiva entre membros adultos em
ambos os sexos, acompanhada de evidências de seleção de machos pelas
fêmeas (SARGENT; GROSS, 1993), nenhuma evidência de territorialidade
ou de competição entre machos foram detectadas neste estudo em
Mamirauá.

Neste estudo, o investimento parental pode ser representado
também em termos do índice gonadosomático (IGS), e pela perda de massa
corpórea. Traduzindo o IGS em percentagens, uma proporção de cerca de
2% do peso das fêmeas durante os períodos de descanso (de março-abril até
julho-agosto) até 5,3%, em período de alta atividade reprodutiva
(dezembro, janeiro e fevereiro) estão diretamente imobilizados sob a forma
de gônada e gametas. O investimento das fêmeas adultas também pode ser
medido como uma perda de massa corpórea de até 10%, mesmo descontado 
o peso dos ovários.

Com fêmeas apresentando uma desova do tipo total, sem chances
de dividir seu investimento em diferentes eventos reprodutivos com
diferentes parceiros, e com machos mobilizados por boa parte da estação
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reprodutiva no cuidado com a prole resultante de um único acasalamento, a 
espécie apresenta um caso raro de monogamia compulsória ao longo da
estação reprodutiva. E também representa um caso de investimento de alto
risco, em que todas as chances de sucesso reprodutivo são concentradas
numa única oportunidade. É neste contexto que se observam as várias
estratégias de cuidado parental na espécie que, por um lado, aumentam
enormemente o investimento parental dos adultos reprodutores, e, por
outro, maximizam as chances de sucesso do investimento realizado.

Cabe destacar o alto investimento parental paterno do aruanã
branco. Este comportamento representa um compromisso em prol do
sucesso reprodutivo, muitas vezes às custas da sobrevivência dos machos
adultos reprodutores. A perda de oportunidades alimentares que os
levariam à maior aquisição de biomassa (e de fitness), é uma medida
bastante forte do investimento parental dos machos. Quando comparado
aos resultados que indicam um amadurecimento sexual precoce dos
machos (CAVALCANTE, neste volume), aumenta a importância
estratégica dos pais nos processos de recrutamento biológico da espécie.
Isto sugere uma maior simetria intersexual nos investimentos parentais, e
reforça a hipótese de que existem processos de seleção sexual operando na
espécie (BIRKHEAD; MOLLER, 1992).

Mesmo que o aruanã branco apresente uma fertilidade
comparativamente baixa, os oócitos são proporcionalmente grandes para o
tamanho e o peso das fêmeas maduras. Este caráter aumenta o período
larval de alimentação endógena e, conseqüentemente, também aumenta a
chance para maiores taxas de sobrevivência nos primeiros estágios de vida.
Estes são os momentos mais críticos do recrutamento biológico, e afetam
diretamente a aptidão e adaptabilidade destes animais
(CLUTTON-BROCK, 1991). A combinação destes dois traços, pequeno
número de oócitos e grande volume destes, é comum entre espécies de
peixes e de outros organismos que realizam diferentes formas de cuidado
parental (JOBLING, 1995), e constitui por si só uma forma importante de
investimento. Este implica em um alto investimento energético por parte
das fêmeas da espécie.

Já foi reportado que o saco vitelínico de aruanãs persiste por até 3
semanas, e que as larvas buscam refúgio no interior da boca dos pais por um 
período adicional a este de 1 a 3 semanas (GOULDING, 1989).
Possivelmente o período de cuidado parental das larvas perdure por um
total de 3 a 6 semanas, sem considerar o período de encubação, ou de
cuidado parental e guarda dos ovos fertilizados.  Um período de cuidado
tão prolongado, e uma menor disponibilidade para forrageio e alimentação, 
podem provavelmente implicar numa perda de massa por parte do pai, o
que pode implicar num igualmente alto investimento energético dos
machos de aruanãs.
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Apesar de não ter sido detectada neste estudo nenhuma perda de
massa corpórea dos machos reprodutores em decorrência do longo período
de guarda bucal, carregar a prole no interior da boca por um mês ou mais os
impede de adquirir massa corpórea adicional pela redução do
comportamento alimentar. Nenhuma evidência foi encontrada para apoiar
a idéia de canibalismo ou a ingestão sistemática de ovos fertilizados ou
larvas, como uma estratégia alternativa sugerida por alguns autores (ITO et
al., 2000; TAKEIAMA et al., 2007). Apesar disso, Aragão (1986) registrou a
ingestão de larvas de aruanãs por um macho e duas fêmeas adultos,
durante um estudo de análise de conteúdo estomacal numa amostra de
mais de 1.200 animais. No presente estudo, com mais de 200 adultos
analisados, apenas um estômago, de um macho, foi encontrado com
vestígios de ovos (mas veja também o capítulo de MASCARENHAS, neste
volume). Tudo indica que estes dois eventos representam casos de ingestão
acidental.

Como já foi mencionado, altos graus de investimento parental,
como o cuidado parental, estão fortemente relacionados com fortes graus
de seleção sexual (BIRKHEAD; MOLLER, 1992). Foi sugerido
anteriormente (GOULDING, 1989) que a seleção de machos pelas fêmeas
nesta espécie seria mediada pela coloração. Os dados apresentados neste
estudo sugerem que realmente as fêmeas selecionam os machos, mas com
base no seu tamanho ou idade. Mais especificamente com base em sua
biomassa. Os benefícios e valores adaptativos desta seleção se demonstram
pela maior eficiência dos selecionados no cuidado com a prole, que é mais
numerosa, e conseqüentemente melhor representada numa próxima
geração. Possivelmente os machos maiores e mais pesados são mais
eficientes não apenas porque possuem bocas maiores, mas também porque
são mais experientes, e já praticaram o cuidado parental em estações
reprodutivas anteriores (TURNER, 1993). Entretanto, novos testes devem
ser desenvolvidos para estabelecer o papel da coloração na seleção
realizada pelas fêmeas, e a relação entre a coloração e outros aspectos
fenotíficos dos machos, como tamanho, massa, ou algum outro caráter
relevante nesta circunstância.

Comparativamente, o investimento parental no aruanã branco
varia significativamente entre os sexos. Entretanto, é usualmente descrita
para várias espécies de peixes esta assimetria entre os sexos, sendo aceito
que o investimento parental entre machos é bem menos intenso que aquele
observado entre fêmeas na maioria das espécies estudadas (TRIVERS,
1972). A mesma assimetria ocorre nas espécies de peixes e outros
vertebrados em que os machos estão envolvidos em cuidado e guarda,
inclusive para aqueles peixes que fazem guarda intra-bucal (BALON, 1984). 
Entretanto, um maior conhecimento a respeito dos impactos da guarda
intra-bucal deve ser desenvolvido, para que se possa estabelecer a real
dimensão do investimento paterno na reprodução desta espécie.
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 INTRODUÇÃO

A grande demanda por filhotes de aruanãs brancos e pretos no
mercado internacional de peixes ornamentais e a crescente demanda
interna para o mercado de peixes comestíveis exige que um grande volume
de informações seja levantado sobre as espécies para embasar ferramentas
de manejo.

O estudo da biologia reprodutiva constitui uma das principais
fontes de informações para o manejo de uma espécie, sendo muitas vezes
dependente de parâmetros como o tamanho médio de primeira maturação
sexual (L50), para embasar o tamanho mínimo e a época de desova, para
estabelecer períodos de defeso reprodutivo, ainda que nem sempre sejam as 
melhores alternativas como ferramentas de manejo para determinadas
espécies.

Uma boa caracterização da biologia reprodutiva do aruanã branco
Osteoglossum bicirrhosum no lago Janauacá, Amazônia Central, é
apresentada em Aragão (1981; 1989). Entretanto, para o aruanã preto,
informações sobre a sua biologia reprodutiva são praticamente inexistentes
e, desta forma, o objetivo deste trabalho é analisar e discutir os principais
parâmetros reprodutivos da espécie, tais como a proporção sexual, o
tamanho médio de primeira maturação, a fecundidade, e o período e o tipo
de desova.

MATERIAL E MÉTODOS

O aruanã preto está distribuído entre as ilhas, igarapés, igapós e
lagos da planície inundável do médio Rio Negro. Para a realização deste
trabalho, os indivíduos foram capturados durante sete coletas bimestrais
entre outubro de 1997 e novembro de 1998, no Igarapé Zamula (margem
esquerda do Rio Negro, localizado a 0º 51’48"S e 62º 046’37"W), próximo à
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cidade de Barcelos (margem direita) (Figura 1). Nesta região, a amplitude
de variação média anual do nível do rio oscila em torno de 6 metros.

Os aparelhos de pesca utilizados foram a zagaia e a malhadeira,
sendo o primeiro utilizado no período noturno, e o segundo, com malhas
variando entre 35 e 60 mm entre nós adjacentes, aplicados em ciclos de 24
horas, e despescadas a cada duas horas.

Os espécimes capturados foram medidos, pesados e etiquetados
individualmente. Posteriormente, a partir das gônadas, foi identificado o
sexo de cada indivíduo. Características macroscópicas, tais como tamanho
das gônadas em relação à cavidade celomática, a quantidade de gordura e o
nível de irrigação dos ovários foram observados, registrados e descritos em
campo. As gônadas foram então retiradas, fixadas em formol a 10% e
etiquetadas com uma identificação correspondente de cada espécime.
Simultaneamente foram registrados o local de coleta (medido latitude e
longitude num geoposicionador - GPS) e a hora da coleta

No laboratório as gônadas foram pesadas e classificadas
macroscopicamente em um dos quatro estádios de maturação propostos
por Vazzoler (1996), onde A – virgem; B – em maturação; C – maduro e D –
desovado.

A fecundidade foi estimada por meio da contagem dos ovócitos
presentes nos ovários que se encontravam no estádio C (maduro). Alem
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Figura 1 - Mapa da região do médio Rio Negro indicando o Igarapé Zamula, no município
de Barcelos, onde o estudo foi realizado.



disso, foi analisado o grau de correlação entre o comprimento das
fêmeas/fecundidade e o comprimento das fêmeas/diâmetro médio dos
ovócitos.

O tamanho médio de primeira maturação sexual foi estimado pelo
comprimento em que 50% dos indivíduos entraram no processo de
maturação gonadal, estádios (B+C+D) (VAZZOLER, 1996).

Para verificar algum grau de relação entre a época de desova e o
ciclo hidrológico, foi calculado o índice gonadossomático (IGS) e
comparado com a variação do nível do rio.

(IGS) = [(peso da gônada/ peso eviscerado do peixe)* 100]

O tipo de desova foi verificado através da distribuição dos
diâmetros dos ovócitos nos ovários das fêmeas adultas, nos meses que
antecedem e no mês que sucede à desova.

RESULTADOS

Foram analisados 180 indivíduos de O. ferreirai cujos comprimentos 
padrão (CP), variaram entre 165 e 690 mm.

A proporção sexual para a população como um todo correspondeu
a 44% fêmeas e 56% de machos, o que indica a proporção de 1:1, uma vez
que não houve diferenças significativas (p = 0,05) perceptíveis.

Fecundidade

Em sete fêmeas analisadas, a fecundidade variou entre 116 e 155
ovócitos, com uma média de 136 ovócitos por fêmea. A fecundidade
aumentou com o tamanho corporal, apresentando uma forte correlação
positiva (r = 0,810 (Figura 2).
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Figura 2 – Regressão entre o comprimento padrão (CP) e a fecundidade das fêmeas do
aruanã preto (O. ferreirai) deste estudo.



Mesmo apresentando uma correlação positiva entre o diâmetro
médio dos ovócitos das gônadas, relacionado ao comprimento padrão (CP)
das fêmeas, esta correlação não é muito forte (r = 0,635), indicando menor
variação no tamanho dos ovócitos conforme o crescimento da fêmea
(Figura 3).

A análise gráfica da proporção de fêmeas maduras por classe de
comprimento indicou que o comprimento médio em que 50% das fêmeas
iniciaram o processo de maturação sexual (L50) foi de 510 mm, e o
comprimento em que todas as fêmeas atingem a maturidade (L100) foi de 620 
mm (Figura 4).
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Figura 3 – Regressão entre o diâmetro dos ovócitos (mm) x comprimento padrão (CP) (mm)
das fêmeas do aruanã preto O. ferreirai neste estudo.

Figura 4 - Comprimento médio da primeira maturação sexual do O. ferreirai.



Época de desova

As fêmeas se encontraram maduras no fim de março, quando o
índice gonadossomático foi maior. A distribuição dos valores do IGS,
relacionada à variação do nível das águas na região, indicou que a desova
ocorre a partir de fevereiro, no início da subida das águas, e se estende até o
mês de abril, onde alcança a maior intensidade (Figura 5).

Tamanho da prole

O número de filhotes na cavidade oral de sete machos analisados
variou entre 44 e 103 indivíduos, com uma média de 80 filhotes. Houve
relação positiva, ainda que fraca, entre o comprimento dos machos e o
número de filhotes que estavam sendo incubados no momento da captura
(Figura 6).
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Figura 5  -  Índice gonadossomático (IGS) médio mensal do aruanã preto (O. ferreirai) e nível
das águas do rio Negro em Barcelos, evidenciando a época de desova.

Figura 6  –  Relação entre o número de filhotes e o comprimento padrão dos respectivos
pais.



Tipo de desova

A distribuição dos diâmetros dos ovócitos nos meses que
antecedem e no mês que sucede à desova (Figura 7), mostrou a existência de 
dois lotes de ovócitos, com liberação de apenas um deles, caracterizando a
desova total em dois lotes. O padrão de distribuição encontrada foi bimodal 
e uma das modas se deslocou gradualmente para a direita, representando
os ovócitos em desenvolvimento que seriam liberados, e a outra moda, com
os ovócitos menores que 6mm, representou o estoque de reserva.

Tipo de ovo

Os ovos do aruanã são do tipo livres, sem estruturas de fixação no
substrato. No estágio mais avançado de maturação, pouco antes da desova,
o diâmetro dos ovócitos chega em média a 8,5 mm, e o maior valor
encontrado neste estágio foi de 10,8 mm.

DISCUSSÃO

Fecundidade, tipo de ovo e proteção à prole

A baixa fecundidade apresentada pela espécie é compensada pelo
grande tamanho dos seus ovos, que juntamente com o cuidado parental
destinado pelos machos que incubam os filhotes na boca, garante maior
sobrevivência da prole (LAMAS, 1993). A relação inversa entre o grau de
cuidado parental e a fecundidade é bem conhecida para peixes em geral
(LAGLER, 1977) e a baixa fecundidade é um requisito para a presença de
proteção à prole (LAMAS, 1993).
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Figura 7 – Distribuição de freqüência dos diâmetros dos ovócitos do aruanã preto, nos meses 
de fevereiro e março, que antecedem à desova, e no mês de junho, que sucede à desova.



O tipo de ovo também está relacionado com o grau de proteção à
prole (LAMAS, 1993), considerando que os ovos livres dificultariam a
proteção pela facilidade de dispersão dos mesmos. Porém, além de livres,
os ovos do aruanã são grandes, o que dificultaria a dispersão se o tipo de
proteção (incubação oral) não o fizesse.

A relação positiva apresentada entre a fecundidade e o
comprimento padrão (CP) é freqüentemente observada em peixes, e foi
também observada para o aruanã branco por Queiroz (neste volume), e
geralmente está mais relacionada com o CP que com a idade do indivíduo
(VAZZOLER, 1996). Fêmeas maiores possuem maiores cavidades
celomáticas, o que permite o desenvolvimento de maior número de
ovócitos em seus ovários.

Tipo de desova

A desova do tipo total encontrada para o aruanã preto e a relação
com o ciclo hidrológico são características pouco comuns entre as espécies
que possuem fecundidade baixa e desovam em ambientes lênticos. Este
conjunto de características aparece também simultaneamente em O.
bicirrhosum (ARAGÃO, 1981).

A relação com o ciclo hidrológico pode acontecer devido à oferta de 
alimentos para as pós-larvas e juvenis. E até mesmo pela proteção não dos
filhotes, mas dos próprios pais, que ficariam mais sujeitos aos predadores
em lagos mais densamente povoados durante a seca, por ficarem mais
vulneráveis quando dispensam proteção à prole.

Tamanho da prole

O número de filhotes parece variar levemente conforme varia o
tamanho do pai (Figura 6).  Entretanto, esta relação foi observada com
apenas sete machos e com os filhotes em diferentes estágios de absorção do
vitelo. Desta forma, o baixo número de indivíduos analisados implica em
um acréscimo de erros. Além disso, a mortalidade que pode haver entre as
fases em que a prole se encontra sob a proteção do pai não foi considerada.

A diferença entre a fecundidade (116 a 155, 136 em média) e o
número de filhotes encontrados na boca dos machos (44 a 103, 80 em média) 
indica que a produção de filhotes é limitada pela capacidade dos machos
em carregar os ovos e larvas.
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CONCLUSÃO

Os resultados deste trabalho indicam que O. ferreirai é um peixe
com tendências de seleção K estrategista, com alto investimento de energia
para gerar poucos ovos de grande tamanho que são incubados oralmente
pelos machos e com maior chance de sobrevivência.

Em decorrência do baixo número de machos com filhotes
capturados nas amostras, alguns aspectos importantes a respeito do ciclo de 
vida como a mortalidade natural ocorrida durante a incubação dos ovos e
larvas, não puderam ser ainda elucidados neste trabalho. Entretanto, a
diferença entre a fecundidade e o número de filhotes sob cuidado parental,
indica a participação efetiva dos machos no potencial reprodutivo da
espécie.

Este fato merece mais atenção uma vez que os modelos de pesca
praticamente desprezam a participação dos machos, estando baseados nas
fêmeas.

O tamanho mínimo estabelecido pelo IBAMA deve ser revisto, pois 
é ainda menor que o tamanho médio de primeira maturação das fêmeas que 
foi aqui registrado. Há ainda a necessidade de se verificar o L50 dos machos
pela importância que eles representam no controle do potencial
reprodutivo da espécie. O tamanho mínimo estabelecido para a espécie
deve, portanto, considerar o tamanho da primeira maturação dos machos e
não de fêmeas.

O reflexo destas características biológicas na resposta dos estoques
naturais do aruanã preto frente às pressões de pesca com características e
intensidades distintas, ainda depende de estudos que indiquem como estes
estoques e populações estão distribuídos na região, com seus limites e
sobreposições.
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INTRODUÇÃO

O aruanã, Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829), possui
distribuição restrita ao norte da América do Sul, no Brasil e Guianas
(AXELROD et al., 1962). Na Amazônia, habitam águas rasas, lagoas
estuarinas e zonas litorais de rios e lagos durante todo o ano, assim como as
florestas inundadas durante períodos de cheia (SAINT-PAUL et al., 2000).
Pode atingir até 1 metro de comprimento total e 3 quilos de peso
(LOWE-MCCONNEL,1987).

Estudos sobre distribuição e abundância (GOULDING, 1989;
ZOLCSAK; MOSSOLIM, 1995; TEJERINA-GARRO et al, 1998;
SAINT-PAUL et al., 2000), alimentação (ARAGÃO, 1984,1986;
GOULDING, 1989; LOWRY, 2005), aspectos da reprodução (GOULDING,
1989; CAVALCANTE, 2004) e do crescimento (CAVALCANTE, 2004) desta 
espécie estão disponíveis na literatura. O aruanã se alimenta de uma
variedade de presas, incluindo peixes, moluscos e crustáceos, além de aves
de pequeno porte e quirópteros (ARAGÃO, 1984, 1986). O aruanã caça suas
presas na superfície da água, podendo saltar até um metro de altura para
capturar invertebrados, como insetos e aranhas nos galhos das árvores mais 
próximos (GOULDING, 1989). O uso de um comportamento versátil de
captura de presas no ambiente terrestre é proveitoso no período de
inundação, quando a base da cadeia aquática é dispersa (LOWRY, 2005). Os 
aruanãs apresentam desova total e cuidado parental (GOULDING, 1989;
ARAGÃO, 1984, 1986; VAZZOLER, 1996). Sua maturidade é tardia e
possuem tamanho de 1ª maturidade com 56cm e 61cm de comprimento
total, respectivamente para fêmeas e machos (CAVALCANTE, 2004) (mas
veja CAVALCANTE, neste volume para análises mais atuais).

Considerando a sua importância comercial, o aruanã é vendido
como peixe ornamental e alcança um elevado valor entre aquaristas do
mundo inteiro (CRAMPTON, 1999). Para o consumo alimentar, esta espécie 
também é relevante na região, destacando a importância da mesma no
consumo dos moradores e usuários da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável de Mamirauá (RDSM) (QUEIROZ, 1999). Em Tefé, o aruanã
correspondeu a 11,4 % dos desembarques em 2003 (ESTATISTICA... , 2006).

141



Apesar conhecimento supracitado sobre a espécie, registra-se uma
ausência de informações sobre a dinâmica populacional do aruanã.
Considerando a sua importância econômica e social na RDSM, este trabalho 
tem o objetivo de estudar os parâmetros populacionais do aruanã que
possam servir de subsídios para o manejo do recurso na região.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletados dados de 1110 espécimes de aruanã nos lagos e
canais de várzea do Setor Mamirauá, da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá, RDSM, na confluência do rio Japurá com o Médio
Solimões, no Estado do Amazonas no período de agosto de 2003 a agosto de 
2004. As amostragens foram mensais, e a maioria dos exemplares
amostrados foi apenas capturada com uso de malhadeiras, os animais
foram medidos com um ictiômetro (comprimento total), e devolvidos à
água. Todos os meses, cerca de 30% da amostra (183 e 174 fêmeas e machos
respectivamente) foi composta de animais capturados por arpões e/ou
malhadeira, abatidos e levados ao laboratório de campo, onde foram
medidos (comprimento total), pesados, sexados e tiveram algumas partes
retiradas para outras análises.

Composição das capturas

A composição em comprimento da captura de aruanãs da RDSM
foi avaliada considerando os meses e sexo. Foi realizada uma análise de
variância (ANOVA), para verificar diferenças nas médias do comprimento
total entre os meses para sexos agrupados, e entre os sexos para meses
agrupados (SOKAL; ROHLF, 1995).

Para teste da hipótese de uma razão sexual balanceada de 1:1, a
proporção de machos e fêmeas em relação às classes de tamanho e meses de

coleta foi comparada utilizando-se o teste do c2 (Qui-quadrado), com nível
de significância de 5%.

Crescimento

O crescimento foi descrito através do método indireto da análise de
freqüência de comprimento, utilizando como modelo de crescimento de
Bertalanffy (BERTALANFFY, 1934), que estabelece a função entre o
comprimento total (Lt) e a idade (t), de acordo com a equação:

L(t) = L¥*[1- exp(-K*(t-to))]

onde,

L(t) = comprimento em mm para uma dada idade t

L¥ = comprimento máximo teórico que uma espécie pode atingir
ou comprimento assintótico
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K = constante de crescimento (ano-1) (velocidade em que o peixe
alcança L8)

t = idade

t0 = idade no comprimento Lt = 0

Para a obtenção dos parâmetros de crescimento da equação de
Bertalanffy (1934) foi utilizado o pacote computacional FISAT
(FAO/ICLARM Stock Assasment Tools) (GAYANILO et al., 1994), através
da sub-rotina ELEFAN.

Inicialmente as medidas individuais de comprimento total de O.
bicirrhosum, foram distribuídas em intervalos de classes de comprimento de
50 mm. Este método possui várias sub-rotinas que evidencia “picos” ou
modas para determinar a melhor combinação dos parâmetros de
Bertalanffy, passando pelo maior número de modas. Para tal foram testadas 
combinações alternativas dos parâmetros L¥, K, C (amplitude de
oscilação), WP (Winter Point), SS (início da amostra, que expressa a origem
da curva de crescimento em relação ao mês) e SL (comprimento inicial em
relação ao comprimento). O melhor ajuste da combinação entre estes
parâmetros foi medido através do Rn, que pode variar entre 0 a 1, sendo que 
valores mais próximos de 1 representam o melhor ajuste. Os parâmetros C e 
WP referem-se à intensidade da oscilação na curva de crescimento e o início
da primeira oscilação relativa à idade t=0, respectivamente. É uma
propriedade do parâmetro C ter um valor igual a 1 quando a taxa de
crescimento apresenta exatamente um valor igual a 0 em determinadas
épocas do ano (WP) e de ter valores intermediários quando as oscilações
sazonais forem suficientes para reduzir, mas não para, o crescimento em
comprimento (0< C < 1). O WP designa o período do ano em que a taxa de
crescimento é menor, este parâmetro pode variar de 0 a 1, dependendo da
época do ano em que a taxa de crescimento é mais lenta, sendo “0” 
equivalente a 1 de janeiro e “1” a 31 de dezembro.

Mortalidade

A mortalidade natural (M) foi estimada através da formula
empírica de Rikhter; Efanov (1976) e pela fórmula de Pauly (1980). O
modelo de Rikhter; Efanov (1976) demonstra a existência da associação
entre a mortalidade natural (M) e a longevidade ou idade em que 50% da
população está sexualmente matura e é dada pela fórmula abaixo:

onde

t50 = idade média da primeira maturação sexual
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M =   1,52    – 0,16

          (t50)
0,72



A idade média da primeira maturação sexual (t50) foi calculada pela 
fórmula invertida de Bertalanffy (1934), a partir do comprimento médio da
primeira maturação sexual (obtido por CAVALCANTE, neste volume).

A mortalidade natural foi estimada também pelo método de Pauly
(1980), descrita pela fórmula a seguir, considerando a temperatura média
da área (T) como de 26oC.

lnM = -0.0152-0.279 ln L¥ +0.6543 lnK + 0.463 ln T

Para o cálculo dos parâmetros de mortalidade, foram utilizados 2
cenários relacionados com os parâmetros de crescimento

- Cenário 1 – parâmetros de crescimento obtidos através da leitura
de anéis (ver Cavalcante, este volume).

- Cenário 2 – parâmetros de crescimento obtidos através da rotina
ELEFAN;

Para cada cenário, a mortalidade total foi estimada a partir da curva 
de captura de Ricker (1975) (método 1) e o método de Beverton; Holt (1957)
(Método 2).

A curva de captura possui geralmente forma de sino assimétrico,
na qual as primeiras classes de comprimento formam a parte ascendente da
curva que corresponde aos indivíduos que ainda não estão completamente
recrutados à pescaria e, devido a isto, são excluídas da análise. Assim como
as últimas classes que correspondem a um pequeno número de indivíduos
mais velhos, que apresentam taxa de crescimento menor e que se

aproximam de L¥ onde a relação entre a idade e o comprimento torna-se
muito incerta. Escolhidos os pontos a serem incluídos na análise de
regressão, assume-se que o conjunto de amostras obtidas representa a
estrutura de uma população em equilíbrio, com distribuição de idade
estável. Estes pontos que correspondem à curva de captura fornecerão
informações sobre a taxa de mortalidade total da população, segundo as
equações abaixo.

Considerando que a curva exponencial de sobrevivência é dada
por:

ln Nt(i) = N0 – Zt(i)
Esta equação tem a forma da equação da reta (Y = a - bX), onde
Nt(i) = número de indivíduos na classe de idade t
t(i) = idade média relativa da classe de comprimento i
N0 = número inicial
Substituindo os parâmetros a serem obtidos pelos da equação da

reta teremos que:
a = N0; b = -Z
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Por meio desta rotina além de se estimar Z (mortalidade total),

estimou-se também F (F = Z- M, mortalidade por pesca) e E (E = F/Z, taxa

de exploração).

O método de Beverton; Holt (1957), também utilizado, é uma

função do comprimento médio dos indivíduos capturados, na qual utiliza

os parâmetros K (constante de crescimento) e L¥ (L-infinito) da equação de

Bertalanffy (1934).

A relação funcional de Beverton & Holt reza:

Onde,

Lm = comprimento médio dos indivíduos maiores do que L’

L’ = comprimento no qual, 100% dos indivíduos estão totalmente

vulneráveis à arte de pesca

K e L¥ = parâmetros da equação de Bertalanffy

Modelos de rendimento por recruta

O modelo de rendimento por recruta, baseado no modelo de

Beverton; Holt (1956;1957) , foi utilizado para a identificação do padrão

atual de explotação do estoque.  Este modelo estima a captura potencial do

estoque em função da mortalidade por pesca e do tamanho de primeira

captura, usando como entrada de dados os parâmetros de crescimento e

uma estimativa da mortalidade natural.

Como resultado deste modelo, obtém-se as referências biológicas

E0.1,  Esb50%  e Emax. E0.1 é definido como a taxa de exploração que corresponde

ao ponto na curva de rendimento por recruta onde a inclinação é de 10%.

Fsb50% é taxa na qual a biomassa desovante estaria a 50% da biomassa

virgem. Finalmente, Emax é o valor da taxa de exploração obtida quando o

rendimento é máximo. Estas referências biológicas foram comparadas com

a taxa de exploração atual (E) e serviram para determinar o estado atual de

exploração do estoque sob estudo.
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Z = K. L¥ - L’

            Lm - L’



RESULTADOS

Os indivíduos analisados de aruanã variaram de 27 a 795mm CT
(comprimento total). A maior freqüência ocorreu nas classes de 375-425 e
625-675mm CT. Considerando a distribuição de freqüência de CT por sexo,
registra-se uma maior freqüência absoluta, para ambos os sexos, na classe
de 575–625mm (Figura 1). A comparação entre o comprimento médio de
machos e fêmeas não diferiu significantemente (P >0,05).

Em relação à distribuição do comprimento médio por mês, os
menores comprimentos foram registrados entre abril e julho (exceto o
mínimo registrado em novembro de 2003) (Figura 2). Esta mesma tendência 
foi observada considerando os sexos separadamente.
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Figura 2 -  Comprimento médio total e por sexo dos aruanãs capturados na RDSM.



Para o aruanã, a proporção de machos e de fêmeas está equilibrada, 
considerando o total amostrado, as classes de comprimento e os meses (P >
0,05) (Tabela 1).

Os parâmetros de crescimento obtidos através da rotina do
ELEFAN foram similares àqueles obtidos segundo os anéis observados na
estrutura de aposição (Tabela 2).

A mortalidade natural variou de 0,53 (método de Rikhter &
Efanov) a 0,83 (Método de Pauly). Considerando a história de vida da
espécie – maturação tardia, baixa fecundidade e moderada longevidade
(CAVALCANTE, neste volume)– adotou-se a estimativa de 0,53 para as
rotinas subseqüentes.
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  (a) 
Mês Femea Macho Fêmea/Macho 

ago/03 17 13 1,31 
set/03 14 16 0,88 
out/03 18 12 1,50 
nov/03 16 14 1,14 
dez/03 13 14 0,93 
jan/04 19 11  1,73 
fev/04 14 15 0,93 
mar/04 13 17 0,76 
abr/04 15 15 1,00 
mai/04 14 16 0,88 
jun/04 14 16 0,88 
jul/04 16 14 1,14 
Total  183 174 1,05 

(b) 
 

Classe de  
Comprimento 

Fêmea Macho 
Fêmea/Macho 

375 5 4 1,25 
425 2 3 0,67 
475 12 11  1,09 
525 16 14 1,14 
575 47 47 1,00 
625 40 32 1,25 
675 31 31 1,00 
725 20 15 1,33 
775 4 8 0,50 
825 0 3 0,00 

Tabela 1 – Proporção sexual mensal e por comprimento dos aruanãs
capturados na RDSM.

Cenário L¥ (mm) K(mm/ano) C WP 

1 (Elefan) 860 0,48 0,20 0 

2 (D. Cavalcante, neste volume) 776 0,54 - - 

Tabela 2 - Parâmetros de crescimento do aruanã na RDSM obtidos por
diferentes metodologias.



As estimativas de mortalidade foram similares entre os métodos
considerando o mesmo cenário, mas diferiram entre cenários (Tabela 3).
Embora a diferença no valor de L¥ entre as estimativas é de 10%, as taxas de 
mortalidade resultantes podem diferir em até 80%.

Considerando os diferentes cenários e metodologias, as taxas de
exploração Emax (0,77 a 0,83), E0.1 (0,70 a 0,80)  e E50% (0,39 a 0,41), variaram
pouco. As estimativas dos pontos de referência, entretanto, diferiram entre
si, embora na maioria dos casos a taxa de exploração atual seja inferior às
taxas de referência.

DISCUSSÃO

Estoques de peixes tropicais tradicionalmente vêm sendo avaliados 
por meio da distribuição de freqüência de comprimento. Atribuições de
idades a tais estoques podem ser de elevado custo e muitas vezes os anéis
são pouco discerníveis, impossibilitando desta forma a atribuição de idades 
por meios de estruturas de aposição ou não há série histórica suficiente para 
o uso das coortes verdadeiras.

Nestes casos, os métodos que se utilizam de pseudo-coortes são
adequados. Entretanto, a fragilidade de tais métodos é conhecida desde a
sua existência e, inúmeros trabalhos vêm retratando as vantagens e
desvantagens de tais métodos A sobreposição de modas é o maior problema 
encontrado na análise de dados de distribuição de freqüência de
comprimento. Tais análises são mais úteis quando o recrutamento é anual
(ou pelo menos sazonal) e o crescimento é suficientemente rápido, sendo
registrada uma pequena sobreposição de indivíduos nas classes de idade
sucessivas (MACDONALD, 1987).

Geralmente numa amostra, principalmente os jovens possuem
modas facilmente detectáveis e não há informação suficiente dos
indivíduos velhos (FOURNIER 1983). Segundo Castro; Erzine (1988) os
piores resultados são provenientes para espécies de recrutamento múltiplo
e/ou que apresentem um crescimento rápido e alta mortalidade.
Adicionalmente, o uso de análise de freqüência de comprimento é
desaconselhável na ausência de informação biológica mínima (CASTRO;
ERZINI, 1988).
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Método

 
Z (ano-1)

 
F (E) (ano-1)

 
Lc (mm)

Método 1
 

0,61
 

0,08 (0,13)
 
526Cenário 1

 

Método 2
 

0,69
 

0,16 (0,23)
 

-

Método 1  1,10  0,57(0,51)  581Cenário 2 

Método 2  0,96  0,43 (0,44)  -

Tabela 3  -  Parâmetros de mortalidade e Lc (Tamanho de 1ª captura) do aruanã na RDSM
obtidos por diferentes metodologias.



No caso da espécie sob estudo, abordando uma espécie com
recrutamento único anual e crescimento mediano, o uso da metodologia
baseada em freqüência de comprimento pareceu ser adequado, pois
replicou com relativo sucesso no caso dos parâmetros de crescimento, as
estimativas obtidas por estruturas de aposição (CAVALCANTE, neste
volume). Ainda de acordo com Cavalcante (neste volume), duas marcas de
crescimento foram formadas a cada ano, uma em setembro, relacionada ao
pulso de inundação dos rios, e outra em janeiro, associada ao período
reprodutivo da espécie. Neste estudo a estimativa de WP indica o início do
ano como o período de menor crescimento, o que corrobora parcialmente
com este estudo.  Considerando as estimativas de mortalidade, as
diferentes metodologias (curva de captura e Modelo de Beverton;  Holt),
forneceram repostas semelhantes.

Entretanto, a escolha dos parâmetros de crescimento torna os
resultados extremamente sensíveis. Estimativas de Z aumentam quando as
estimativas de L¥ são maiores. Neste caso, uma diferença de 10% entre as
estimativas de L¥ acarreta em  um aumento de até 80% nas estimativas de Z.  
O mesmo se observa em relação à estimativa de K. Entretanto, o incremento
na estimativa de Z é inferior em decorrência do aumento deste parâmetro.

O modelo de rendimento por recruta de Beverton & Holt permite
uma avaliação quantitativa das espécies explotadas, quando poucos dados
são disponíveis (GOVENDER, 1995). Este modelo estima o rendimento
potencial de um estoque explotado em função da mortalidade por pesca e
do tamanho de primeira captura, usando para tal os parâmetros de
crescimento e mortalidade natural. Uma das entradas de dados necessárias
para a aplicação do modelo de rendimento por recruta é a relação M/K.
Beverton; Holt (1959) mostram que, para a maioria dos peixes, essa relação
varia entre 0,8 a 2,2. Para o aruanã, a relação M/K encontrada (0,87-0,95)
está dentro do previsto para a boa aplicação do modelo.

Em relação à espécie, nossos resultados indicam que o estoque do
aruanã capturado na RDSM está com uma explotação moderada abaixo do
rendimento máximo sustentável. Esta conclusão é obtida considerando a
maioria dos cenários e das referências biológicas, exceto para a referência
biológica mais conservadora, E50%. Neste caso, o aruanã estaria próximo do
limite máximo de explotação.

Entretanto, deve-se considerar que esta parcela da mortalidade por
pesca aqui calculada refere-se apenas àquela relacionada com os fins
alimentícios, não sendo contabilizada a mortalidade decorrente da pesca
ornamental deste recurso. Esta pescaria ornamental recai sobre os machos
que estão guardando a sua prole, sendo, portanto, uma atividade pouco
sustentável e que pode certamente estar contribuindo para uma possível
sobre-explotação do estoque.

Entretanto, de acordo com os resultados deste estudo, a proporção
sexual aqui obtida não foi significantemente diferente. Adicionalmente, a
pescaria para fins alimentícios captura a maioria de indivíduos adultos
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(cerca de 60%, de acordo com o tamanho de primeira maturidade obtido
por CAVALCANTE, neste volume). De acordo com Amaral; Arantes (neste
volume), a média anual dos comprimentos das aruanãs capturadas esteve
acima do comprimento mínimo estabelecido por lei (44 cm) entre 2000 e
2005, e a maioria dos peixes (96%) estava acima do tamanho mínimo de
captura, comprovando que a pesca de aruanãs para fins alimentícios na
RDMS e arredores não representa, no momento, nenhuma ameaça à
manutenção deste estoque em bases sustentáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAGÃO, L. P. 1984. Contribuição ao estudo da biologia do Aruanã,
Osteoglossum bicirrhosum Vandelli, 1829, no Lago Janauacá - Estado do
Amazonas, Brasil. 1. desenvolvimento e alimentação larval.  Ciência
Agronômica, v.15, n.1/2,  p. 7-17.

ARAGÃO, L. P. 1986. Contribuição ao estudo da biologia do Aruanã,
Osteoglossum bicirrhosum Vandelli, 1829, no Lago Janauacá - Estado do
Amazonas, Brasil. 2. alimentação na fase adulta. Ciência Agronômica, v.17, 
n2, p.113-126.

AXELROD, H. R.; EMMENS, C. W.; SCULTHORPE, D.;
VORDERWINKLER, W.; SOCOLOF, R.; PRONEK, N. 1962. Exotic tropical
fishes. New York: T.F.H. Publications Inc.

BERTALANFFY, L. Von. 1934 A Quantitative theory of organic growth.
Human Biology, v. 10, p. 181-213.

BEVERTON, R. J. H.; HOLT, S. J. 1956. A Review of methods for estimating
mortality rates in exploited fish populations, with special reference to
sources of bias in catch sampling. Rapp. P. -V. Reún. CIEM, 140: p. 67-83.

BEVERTON , R. J. H.; HOLT, S. J. 1957. On the dynamics of exploited fish
population. 533p. (Fish. Invest. Minist. Agric. Fis. Food G.B., 19).

BEVERTON, R. J. H.; HOLT, S. J. 1959. A Review of the lifespan and
mortality rates of fish in nature and their relation to growth and other
physiological characteristics. In: THE LIFESPAN of animals.  p.142-177. 
(CIBA Foundation Colloquium on Ageing ,5).

CASTRO, M.; ERZINI, K. 1988: Comparison of two length frequency based
packages for estimating growth and mortality parameters using simulated
samples with varying recruitment patterns. Fishery Bulletin. v.86,n. 4,  p.
645–653.

150

Lucena, Dinâmica populacional e avaliação do estoque de aruanãs em Mamirauá.



CAVALCANTE, D. P. 2004. Marcas de crescimento aplicadas ao estudo da
maturação sexual do Aruanã (Osteoglossum bicirrhossum Vandelli, 1929)
na Reserva de Desenvolvimento Sustentavél Mamirauá, Amazonas -
Brasil. Dissertação ( Mestrado em Ciência Animal)-Universidade Federal
do Pará, Belém.

CRAMPTON, W. G. R. 1999. Os peixes da Reserva de Mamirauá:
diversidade e história natural na planície alagável da Amazônia. In:
QUEIROZ, H. L. ;  CRAMPTON, W. G. R. (Org.) Estratégias para manejo de 
recursos pesqueiros em Mamirauá.. Brasília: Sociedade Civil Mamirauá;
MCT/CNPQ. p. 10-36.

ESTATÍSTICA pesqueira do Amazonas e Pará – 2002. 2005. Manaus: Ibama; 
ProVárzea, p.84.

FOURNIER, D. A. 1983. An analysis of the Hecate Strait Pacific cod fishery
using an age structured model incorporating density-dependent effects.
Canadian Journal of  Fisher and Aquatic. Sciences, v.40, p. 1233-1243.

GAYANILO JR., F. C.; SPARRE, P.; PAULY, D. 1994. The FAO-ICLARM
stock assessment tools (FISAT) user’s guide. Rome:FAO. 124 p. (FAO
Computerized Information. Series Fisheries, 8).

GOVENDER, A. 1995. Mortality and biological reference points for the king 
mackerel (Scomberomorus commerson) fishery off Natal, South Africa (based

on a per-recruit assessment), Fisheries  Research, v. 23, p.195–208.

LOWRY, D. 2005. Ethics and strategic human resourcing. In: LEOPOLD, J.;
HARRIS, L.; WATSON, T.  The strategic managing of human resources. .
London: Prentice Hall.  p: 88–110.

PAULY, D. 1980. On the interrelationships between natural mortality,
growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish
stocks. J. Cons. CIEM, v. 39, n.2, p. 175-192.

QUEIROZ, H. L. 1999. O Manejo integrado dos recursos pesqueiros. In:
QUEIROZ, H. L.; CRAMPTON, W. G. R. (Ed.) Estratégias de manejo de
recursos pesqueiros em Mamirauá. Brasília:  Sociedade Civil Mamirauá;
MCT/CNPq. p.177-190.

RICKER, W. E. 1975. Computation end interpretation of biological statistics
of fish populations. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada.
n.191.  382p.

RIKHTER, V. A.; EFANOV, V. M. 1976. On one of the approaches to
estimation of natural mortality of fish population. 12p. (ICNAF Res. Doc.,
76/VI/8).

SAINT-PAUL, U.; ZUANON, J.;  CORREA,M.;  GARCIA, M.; FABRE, N.;
BERGER, U.; JUNK, W. 2000. Fish communities in central Amazonian

151

Lucena, Dinâmica populacional e avaliação do estoque de aruanãs em Mamirauá.



white- and blackwater .oodplains. Environmental  Biology of Fishes, v. 57,
n.3, p. 235–250.

SOKAL, R. R.; ROHLF, F. J. 1995. Biometry: the principles and practice of
statistics in biological research. New York: W. H. Freeman and Co. 887p.

TEJERINA-GARRO, F. L., FORTIN, R.; RODRIGUEZ, M. A. 1998. Fish
community structure in relation to environmental variation in floodplain
lakes of the Araguaia River, Amazon Basin. Environmental  Biology of
Fishes, v.51, n.4, p. 399–410.

VAZZOLER, A. E. A. M. 1996. Biologia da reprodução de peixes
teleósteos: Teoria e Prática. Maringá: Ed EDUEM. 51p.

ZOLCSAK, E; MOSSOLIM, E. C. 1995.  Peixes da amazônia. São Paulo.
Estação Ciência; CNPq.

152

Lucena, Dinâmica populacional e avaliação do estoque de aruanãs em Mamirauá.




	1  - capa Aruana
	2 - miolo
	New Table of Contents
	Demandas para o Manejo e Conservação do Aruanã Branco, Osteoglossum bicirrhosum, (Cuvier, 1829), na Região do Médio Rio Solimões. 15
	A Exploração de Filhotes do Aruanã Preto (Osteoglossum ferreirai) e do Aruanã Branco (Osteoglossum bicirrhosum) como Peixes Ornamentais no Médio Rio Negro. 27
	A Participação do Aruanã (Osteoglossum bicirrhosum) nos Ilícitos Registrados Pelo Sistema de Fiscalização da Reserva Mamirauá.  41
	Pesca do Aruanã  Branco (Osteoglossum bicirrhosum) na Região de Tefé, Médio Solimões. 61
	Estudos Ecológicos do Aruanã Branco Osteoglossum bicirrhosum em Áreas Inundáveis do Médio Rio Solimões. 75
	Análise da Alimentação Natural do Aruanã Branco (Osteoglossum bicirrhosum) na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM). 87
	Crescimento e Maturação Sexual de Aruanãs Brancos (Osteoglossum bicirrhosum) em Mamirauá 105
	Investimento Parental e Reprodução do Aruanã Branco, Osteoglossum bicirrhosum, na Reserva Mamirauá. 119
	Biologia Reprodutiva do Aruanã Preto Osteoglossum ferreirai Kanazawa 1966, no Município de Barcelos, Médio Rio Negro, AM – Brasil. 133
	Dinâmica Populacional e Avaliação do          Estoque do Aruanã, Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) do Médio Solimões (Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá). 141


	3 - contracapa

