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Plano de Uso para a Pesca Esportiva da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Uatumã RDSU 

 
 

Sessão I. Introdução Geral 
 
 
1 INTRODUÇÃO E PROPÓSITO DESTE PLANO 
 
 

O presente documento “Plano de Uso para Pesca Esportiva da Reserva de  
Desenvolvimento Sustentável Uatumã” (PUPE-RDSU) tem como propósito 
fornecer os regulamentos para o uso do recurso pesqueiro destinado para o 
turismo de pesca esportiva na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã 
(RDSU). Trata-se de uma atividade que pretende fazer uso sustentável deste 
recurso natural. Sendo assim, esta atividade será apoiada sobre três pilares 
principais. Respeito aos limites toleráveis de exploração e regras de manejo para as 
espécies alvo da pesca esportiva, atenção às necessidades sociais e anseios das 
comunidades moradoras e a viabilidade econômica dos empreendimentos 
econômicos atuantes na RDS Uatumã.  
 

Neste Plano, são descritos os critérios e normas para a exploração, da 
atividade de turismo de pesca esportiva na RDSU. As bases do sistema de 
envolvimento e participação da comunidade, as regras de manejo pesqueiro 
adotadas (envolvendo métodos, formas de manipulação para a correta soltura dos 
peixes capturados), a cota zero de abate e a proibição extração de peixes para fora 
da reserva e outras.  Por fim, o sistema de cadastro e monitoramento das 
embarcações que atuam na RDSU. 
 

Esta primeira versão do plano de uso para a pesca esportiva (PUPE-RDSU), 
deverá ser discutida e aprovada pela associação Agro-extrativista da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (AARDSU), pelos empresários e donos 
de empreendimentos turísticos que operam na RDSU, pelos co-gestores da 
unidade de conservação, os técnicos do IDESAN (Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas), pelos gestores da unidade de conservação (UC) do 
Estado do Amazonas, o Centro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) e a 
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável dos Amazonas (SDS).   
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Os órgãos gestores da unidade de conservação, IDESAN e CEUC, deverão 
ficar atentos na condução deste plano. As avaliações do impacto da atividade e o 
dados de monitoramento, deverão ser analisados ao final de cada período de 
pesca, pelo autor. Mediante o resultado das analises dos dados do monitoramento, 
este documento poderá sofrer modificações, e necessariamente este terá que ser 
revisado a cada dois anos.  
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Sessão II. Conhecendo a Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Uatumã (RDSU)  

 

 

2 CONCEITO ESTADUAL PARA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
(UC’s), HISTÓRICO E MARCO LEGAL DE CRIAÇÃO DA RESERVA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL UATUMÃ (RDSU) 
 
2.1. CONCEITO ESTADUAL PARA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC’s) 
 

Uma das estratégias eficientes adotadas pelos governos para a proteção da 
biodiversidade e conservação dos recursos naturais na Amazônia é a criação de 
Unidades de Conservação (UC’s). O Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação do estado do Amazonas (SEUC), define Unidade de Conservação 
como sendo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesse conceito, o SEUC, define como Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) a modalidade de Unidade de Conservação que abriga 
populações humanas tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas 
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de 
gerações e adaptados às condições ecológicas locais e específicas de forma a 
exercer o papel de proteção da natureza e manutenção da diversidade biológica. 
Tem como objetivo básico de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 
conservar o meio natural, mas ao mesmo tempo assegurar as condições e meios 
necessários para a manutenção da qualidade de vida e exploração sustentável dos 
recursos naturais para as populações tradicionais que residem dentro de suas 
fronteiras. 
 
 
2.1.1 Histórico e marco legal de criação da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Uatumã (RDSU) 
 

“O espaço territorial com características naturais 
relevantes e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, legalmente instituído pelo Poder Público com 
objetivos de conservação “in situ” e de desenvolvimento 
sustentável das comunidades tradicionais, com limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção (SEUC 2007)”. 
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A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (RDSU), foi criada 
pelo governo do Estado do Amazonas, apresentando seu marco legal de criação no 
mês de junho de 2004, com a assinatura do Decreto de Lei N° 24. 295 de 
25/06/2004.  
 

Em junho de 2006, foi celebrado o convênio de co-gestão entre o governo 
estadual, com representação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas (SDS), e a organização não governamental denominada  
Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM). 
Desde então, a mesma esta atuando no convênio intitulado “Ações Prioritárias e 
Elaboração do Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 
Uatumã”, desenvolvendo mecanismos para a gestão, proteção e conservação da 
RDS Uatumã, sob as diretrizes do decreto de criação, descritas no Plano de Gestão 
da RDSU de 2008, onde: 
 

 Promover o desenvolvimento sustentável das populações que 
habitam a área da RDS, com prioridade para o combate à pobreza 
e para a melhoria das condições de vida; 

 

 Garantir a proteção dos recursos ambientais e sócio-culturais 
existentes na área, especialmente através da prática de atividades 
que não comprometam a integridade dos atributos que 
justificaram a sua criação e que assegurem a manutenção do 
equilíbrio ecológico existente; 

 

 Promover a realização de pesquisas relativas a modelos de 
desenvolvimento sustentável que possam ser adotados no Estado 
do Amazonas, bem como a biodiversidade existente na área, para 
melhor aproveitamento dos resultados em benefício das 
comunidades locais e regionais; 

 

 Estabelecer mecanismos que facilitem às próprias comunidades o 
exercício das atividades de fiscalização e proteção dos recursos da 
flora, fauna, hídricos, do solo e subsolo, inclusive a extração, 
produção, transporte, consumo e comercialização dos produtos e 
subprodutos da floresta; 

 

 Permitir e incentivar o manejo econômico extensivo de espécies 
abundantes da fauna existentes na Reserva, quando estudos 
técnicos científicos comprovarem sua sustentabilidade e 
viabilidade ecológica e econômica, obedecendo ao Plano de 
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Gestão da Reserva e ao Plano de Manejo específico de cada 
espécie, respeitando a legislação em vigor; 

 

 Em meio aos conceitos estabelecidos pelo (SEUC, 2007), e dentro 
dos objetivos propostos no decreto de criação da RDS Uatumã, a 
atividade de Pesca Esportiva, enquadra-se como uma atividade 
passível de ser administrada na RDS Uatumã. Onde promoverá a 
melhoria da qualidade de vida das comunidades residentes e 
promoverá a sustentabilidade do recurso pesqueiro destinado ao 
turismo de pesca esportiva por meio de regras estabelecidas aos 
seus usuários.        

 
 
2.2 DESCRIÇÃO DA ÁREA DA RDS UATUMÃ 
 
2.2.1 Localização, Área Geográfica Geral e Limites 
 
 

A RDS Uatumã, localiza-se na porção mediana do Rio Amazonas nos limites 
do Estado, distante cerca de 200km em linha reta de Manaus. Apresenta área total 
de 424.430 hectares. Circunscrita nas áreas de domínio dos municípios de 
Itapiranga, São Sebastião do Uatumã e Presidente Figueiredo (Figura 1.). 
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FIGURA 1. Mapa da área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã (RDSU), localizada a 

nordeste do Estado do Amazonas-AM.  

 
 

O município de Itapiranga está situado na margem direita do Rio Uatumã, 
na região nordeste do Estado do Amazonas. Possui uma área territorial entorno de 
4.231 km2, tendo como referência a sede municipal entre as seguintes coordenadas 
geográficas (02,75º S e 58,03º W), limita-se com os municípios de São Sebastião do 
Uatumã, Urucará, Urucurituba, Itacoatiara, Silves, Rio Preto da Eva e Presidente 
Figueiredo (IBGE, 2008).  
 

O município de São Sebastião do Uatumã está situado à margem esquerda 
do rio Uatumã, na região nordeste do Estado do Amazonas. Possui uma área 
territorial entorno de 10.741 km2, tendo como referência a sede municipal entre as 
coordenadas geográficas (2,34º S e 57,52º W), faz limite com os municípios de 
Urucará, Itapiranga e Presidente Figueiredo, com uma população estimada em 
9.079 (IBGE, 2008). 
 

O município de Presidente Figueiredo faz limite à montante com o final da 
RDS Uatumã. Porção mais próxima à Usina Hidrelétrica de Balbina pelo próprio 
rio Uatumã. Apresenta como referência a sede municipal entre as coordenadas 
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(2,02º S e 60,01º W), com uma população estimada em 24.360 habitantes (IBGE, 
2009).  

 

 

2.2.2. Hidrografia da RDS Uatumã 
 

O Rio Uatumã é o principal rio da RDSU o qual perfaz toda a extensão da 
Reserva, cerca de 180 km. Afluente da margem esquerda do Rio Amazonas, seu 
curso acompanha a direção, norte-sul que caracteriza a drenagem dos afluentes da 
margem norte do Amazonas. Suas nascentes situam-se na divisa entre os estados 
do Amazonas e Roraima, nas encostas do maciço das Guianas com domínios sob a 
influência de rochas ígneas. Os principais afluentes do rio Uatumã são Rios Jatapú, 
Abacate e Caribé. 

 
 O rio Jatapú é considerado o segundo rio mais importante da RDSU, sua 

nascente esta localizada no estado de Roraima. Em terceiro lugar de importância 
aparece o rio Abacate afluente da margem esquerda. Por ultimo o rio Caribe, 
também considerado como igarapé por não apresentar grande volume de água, 
localizado na margem direita do Rio Uatumã, figura 2.         
 

O rio Uatumã apresenta grande importância para o estado do Amazonas, 
por sediar a Usina Hidrelétrica de Balbina (UHB), figura 3. A (UHB) está localizada 
no município de Presidente Figueiredo, sua construção teve início no ano de 1973, 
no entanto a usina começou a funcionar somente em 1988.  No entanto, a produção 
de energia gerada pela UHB não é capaz de suprir a cidade de Manaus.  

 
A cor escura de suas águas é devido à presença de material orgânico solúvel 

de coloração marrom ou avermelhada (ácidos húmicos e fúlvicos) produzido pela 
decomposição da floresta ao ser inundada parte do ano. Suas margens em sua 
grande maioria constituídas por areia, passam por um processo de erosão 
reduzido, conseqüentemente a carga de sedimentos é baixa e apresenta grande 
transparência.  
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FIGURA 2. Mapa hidrográfico demonstrando os principais rios da RDSU. Fonte: The Smithsonian 

Atlas of the Amazon. 

 
 



Plano de Uso para a Pesca Esportiva da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 
Uatumã - PUPE / RDSU 
 

 

 
FIGURA 3. Vista da barragem da Usina Hidroelétrica de Balbina, no leito do rio Uatumã. Fonte: The 

Smithsonian Atlas of the Amazon.  
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2.3 ACESSO À RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
UATUMÃ 

 
2.3.1 Acesso fluvial 
 

Existe transporte fluvial regularmente, saindo do Porto de Manaus para 
Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. É possível também fazer o percurso de 
barco partindo de Itacoatiara até Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. Não há 
acesso via terrestre no trecho Manaus - São Sebastião do Uatumã.  

 
O principal meio de acesso dos barcos-hóteis que atuam na RDS Uatumã, é 

o fluvial, perfazendo o trajeto Manaus, até chegar a RDS Uatumã. Dependendo da 
época do ano o acesso também pode ser feito através do Município de Presidente 
Figueiredo à montante da Hidroelétrica de Balbina diretamente no rio Uatumã. 
 
 A principal via de acesso ao turista pescador à RDSU é a via fluvial, sendo 
Manaus como a principal ponto de saída e chegada dos barcos-hotéis, que 
freqüentam a RDSU.   
  

 
FIGURA 4. Mapa hidrográfico da bacia Amazônica, demonstrando o acesso via fluvial que  alguns 

barcos-hoteis fazem no sentido  Manaus-RDSU ou Itacoatiara-RDSU, adaptado de fonte:  

http://www.transportes.gov.br . 

 

http://www.transportes.gov.br/
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2.3.2. Acesso terrestre 
 
      Existe transporte terrestre saindo de Manaus diretamente para Itapiranga, 
com ônibus regulares de linha que leva aproximadamente 6 horas e também com 
serviços de táxi-lotação leva aproximadamente 3,5 horas. A distância entre as 
cidades é aproximadamente 340 km. O acesso se dá pela rodovia estadual AM-010 
percorrendo-se 227 km, até o entroncamento com a AM-363 por onde se deve 
seguir por mais 110 km, através do ramal da Morena, figura 5. O percurso 
Itapiranga – RDSU, é feito através de voadeiras ou barcos regionais, este trecho 
tem aproximadamente 45 km.  
 

 

 
FIGURA 5. Mapa rodoviário do estado do Amazonas destacando as cidades de Manaus e 
Itapiranga 
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Sessão III. A Pesca Esportiva 

 
 

3 HISTÓRICO, CONCEITO, TURISMO DE PESCA, PESCA ESPORTIVA 
NO BRASIL E NA AMAZÔNIA 
 

 

3.1 PESCA E TURISMO 
 
3.1.1 Breve histórico da pesca 
 
 

Descobertas arqueológicas comprovaram que há pouco mais de dois mil 
anos, os recursos aquáticos já eram explorados por populações humanas na 
Amazônia. No século XVI, o uso dos ambientes aquáticos já era desenvolvido, 
principalmente na calha dos principais rios como Solimões-Amazonas. 
  

Os aparelhos de pesca mais utilizados pelos indígenas eram o arco e flecha, 
fechas de maior porte, arremessadas com as mãos, e arpões. Eram também 
utilizadas substâncias vegetais ictio-tóxicas (principalmente a rotenona), que 
quando dissolvidas em água, entorpecem os peixes. O timbó Tephrosia sinapu era o 
cipó mais utilizado. Também usavam pequenas redes, confeccionadas de fibras 
vegetais, e artefatos rudimentares semelhantes a anzóis, principalmente usados 
por índios que habitavam as margens do Rio Araguaia. 
 

A segunda metade do século XIX acontece um novo marco no 
desenvolvimento da pesca na Amazônia. Mas por volta das décadas de 1950 e 
1970, um grande número de pescadores teve acesso rápido a novas técnicas e artes 
de pesca “modernas”, e em particular a introdução dos fios de náilon e outras 
fibras sintéticas, para tecer grandes redes, e a generalização do uso das 
malhadeiras foi difundido. Em seguida a utilização de motores geradores de 
energia elétrica, grandes barcos motorizados, várias fábricas de gelo espalhadas 
pelas cidades Amazônicas. Estes avanços tecnológicos foram sendo incorporados e 
atualmente compõe a gama complexa da atividade pesqueira na Amazônia. Aos 
poucos outras categorias de pesca foram surgindo. Atualmente existem vários 
pesquisadores que enquadram e classificam a pesca em várias categorias, no 
entanto, este documento classifica a atividade pesqueira na Amazônia em três 
categorias, de acordo com sua destinação de seu produto como: comércio, 
alimentação e lazer.  E é esta última categoria de pesca “lazer” que detalharemos 
nas próximas páginas.  
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3.2 CONCEITUANDO A ATIVIDADE DE PESCA ESPORTIVA E O 
PESCADOR ESPORTIVO 
 

A pesca esportiva está enquadrada em meio à categoria de pesca de 
lazer/recreação, à qual gera como produto final a associação entre as áreas de 
turismo e de pesca, também reconhecida como “turismo de pesca esportiva”. Ao 
contrário, as pescas comerciais e de subsistência tem como produto final o 
“pescado”, seja para comércio seja para consumo. A pesca esportiva está 
intimamente relacionada com o setor econômico que mais cresce no mundo, o 
turismo. 
 

O conceito de pesca esportiva é hoje bastante discutido, e por ser muito 
novo em nossa cultura, ainda não foi claramente compreendido por todos. O 
conceito que este documento trás para a atividade de pesca esportiva é: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os praticantes desta atividade são pessoas de ambos os sexos e de distintas 
faixas etárias que buscam a pesca como recreação. É realizada com apetrechos de 
pesca pessoais, que variam conforme o tipo de pesca, região ou peixe. Atualmente 
a indústria da pesca esportiva desenvolveu inúmeros produtos proporcionando o 
surgimento de técnicas e estilos diferentes de pesca, indo de um simples anzol a 
sofisticadas varas, carretilhas, iscas artificiais etc. 

 
A moderna pesca esportiva está cada vez mais voltada para a conservação.  

De um lado a indústria da pesca esportiva, criando equipamentos menos danosos 
aos peixes, como anzóis circulares e anzóis biodegradáveis, de outro pescador 
esportivo, que está cada vez mais preocupado com a conversação da natureza para 
perpetuação e manutenção de seu esporte.       
 
 Da mesma forma que o eco-turismo, o turismo de pesca envolve não só os 
serviços que são tradicionalmente oferecidos ao turismo convencional, mas 
envolve conhecimento e experiência em ambientes naturais.  
 
 
 
 

“Atividade de pesca sem fins lucrativos, praticada somente 
pelo prazer de pescar, fundamentada pelo lazer, recreação e 
turismo. Tem como princípio a filosofia do pesque e solte, 

sendo a soltura dos peixes a prática que mais a caracteriza”. 



Plano de Uso para a Pesca Esportiva da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 
Uatumã - PUPE / RDSU 
 

 

Segundo (PNDPA 2002), Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca 
Amadora o pescador esportivo é um turista que viaja, curtas ou longas distâncias, 
para pescar, conhecer novos lugares e ficar em contato com a natureza, gerando 
serviços relacionados ao turismo.     
 
 
3.3 ESPÉCIES DE PEIXES DE INTERESSE ESPORTIVO 
 

São diversas as classificações que podemos utilizar para definir uma espécie 
de peixe que possa ser classificada com “peixe esportivo”. Podem habitar as águas 
doces e águas salgadas de todo o mundo. Podem passar a vida toda vagando pelos 
mares ou podem nascer e morrer em uma mesma lagoa. Podem ser grandes e 
pesados, compridos ou curtos. Depois de fisgados podem saltar fora da água tentar 
soltar-se do anzol, procurar os troncos submersos na tentativa de proteção, podem 
atacar as iscas com voracidade e agressividade. Ou seja, para serem considerados 
como esportivos, os peixes devem despertar o interesse do pescador ao tentar 
capturá-los, seja pela força bruta que tenha que desempenhar, ou mesmo pela 
astúcia ou técnica exigidos na sua captura. 
 

Esta designação de “peixe esportivo” é mais reconhecida pelo pescador da 
região, podendo o mesmo peixe ser considerado “esportivo” em alguns países e 
em outros não apresentar muito interesse aos pescadores. Existem casos unânimes 
como o Tarpon, Megalops atlanticus, os peixes de bico oceânicos Marlin azul, 
Makaira nigricans, o Agulhão de vela, Istiophorus albicans, os Atuns, Thunnus spp., a 
Truta, Oncorhynchus mykiss, o Salmão, Oncorhynchus salmo, os Tucunarés, Cichla 
spp., os Robalos, Centropomus spp,. e o Black-bass, Micropterus salmoides, figura 6. Os 
Tucunarés atualmente são enquadrados como “game fish”, atraindo turistas 
pescadores do mundo todo para a Amazônia. 
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3.4. PESCA ESPORTIVA NO BRASIL 
 

Todo o território nacional oferece bons lugares para o desenvolvimento da 
pesca esportiva, desde o sul ao norte (LOPES, 2004). Fundamentalmente pelos seus 
distintos ecossistemas e pela diversidade de peixes, adicionado a belezas naturais, 
o Brasil é um destino bastante procurado por turistas pescadores de todo mundo.   
 

A atividade de pesca esportiva no Brasil tem apresentado um crescimento 
vertiginoso nos últimos anos, sendo a região Amazônica um dos destinos mais 
procurados. Na região amazônica destacam-se os Estados do Amazonas, 
(principalmente o Rio Negro e Uatumã), Roraima, Pará e Rondônia. Atualmente a 
pesca esportiva está passando por uma mudança e vem demonstrando cada vez 
mais profissionalismo na prestação dos serviços e aumentando a geração de 
empregos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 PESCA ESPORTIVA NA AMAZÔNIA 
 

 
Em águas interiores da Amazônia brasileira, destacam-se peixes como, 

Tucunarés Cichla spp., Cachorra larga ou Pirandirá, Hydrolycus scomberoides, 
Bicudas, Boulengerella spp., Matrinxãs, Brycon spp., Apapás, Pellona spp., Tambaqui, 
Colossoma macropomum, Pirapitinga, Piaractus brachypomus, Piraíba, 
Brachyplaplatystoma spp., Surubim, Pseudoplatystoma fasciatum, Caparari, 
Pseudoplatystoma tigrinum, Pacus, Mylossoma spp. e Myleus spp., Piranhas, 
Pygocentrus nattereri e Serrasalmus rhombeus, Jaú, Zungaro spp., Pirarara, 
Phractocephalus hemioliopterus, Trairão, Hoplias lacerdae, Aruanãs, Osteoglossum spp., 
entre outros. Estão distribuídos principalmente nos rios Negro, Uatumã, Madeira, 
Guaporé, Xingu, Araguaia, Tocantins, Nhamundá, Trombetas, São Benedito, 
Roosevelt, Tapajós Rio Branco e outros tantos tributários, figura 7. 

“O Brasil, apesar de possuir a maior rede 
hidrográfica do mundo, e um litoral com mais de oito mil 

quilômetros de costa entremeados por manguezais 
(Amapá até Santa Catarina), aliada a uma grande 

diversidade de peixes e ambientes naturais relativamente 
preservados, possibilidade de pesca praticamente o ano 

todo, ainda não explora adequadamente toda essa 
potencialidade (PNDPA 2002)”. 
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Sessão IV.  Princípios de 

Manejo Pesqueiro para Pesca 

Esportiva na RDSU  

 
 

4 MEDIDAS DE MANEJO E ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NA 
ATIVIDADE PESCA ESPORTIVA NA RDSU 
 
 
4.1 PRINCÍPIO PARA O ESTABELECIMENTO DAS REGRAS DE MANEJO 
MEDIANTE CONSULTAS NAS COMUNIDADES DA RDSU 
 
 

O desenvolvimento de estratégias de manejo de pesca na Amazônia tem 
sido um dos grandes objetivos dos gestores de recursos naturais nas últimas 
décadas. Tais estratégias devem assegurar a sustentabilidade dos recursos 
pesqueiros e das próprias pescarias, uma vez que a atividade está revestida de 
enorme importância social e econômica, além de suas implicações sobre a 
conservação da biodiversidade aquática amazônica. 
 

O desenvolvimento da atividade de pesca esportiva no Rio Uatumã é 
histórica relatos de comunitários e registros em artigos especializados de pesca 
esportiva datam de pelo menos cerca de 15 anos (EMBRATUR/IBAMA 2002). As 
primeiras idéias para o manejo da atividade de pesca esportiva surgiram do anseio 
das principais partes envolvidas com a RDSU: As comunidades moradoras, que 
acompanhavam o desenvolvimento da atividade dentro da RDS, e gostariam de 
participar e opinar sobre o modo que a atividade estava sendo realizada; Por outro 
lado, os órgãos gestores governamentais (CEUC) e não governamentais (IDESAM) 
que buscavam o ordenamento desta atividade.  
 

No ano de 2008 os primeiros trabalhos foram iniciados, no sentido de 
estabelecer regras de uso, tentando elaborar um Plano de Uso para a Pesca 
Esportiva na RDSU. Inicialmente foram realizadas as consultas às comunidades 
para conhecer com clareza a visão comunitária da atividade. Neste sentido, as 
consultas tiveram como objetivos: 
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 Identificar o grau de interesse dos comunitários da RDSU na 
atividade de pesca esportiva; 

 

 Conhecer o grau de conhecimento/envolvimento com a atividade 
de pesca esportiva na RDSU; 

 

 Discutir de maneira participativa as alternativas de melhoria da 
atividade e organização comunitária para envolvimento na 
atividade; 

 

 Discutir zoneamento da atividade e regras para o ordenamento 
pesqueiro da pesca esportiva. 

 
 

O principal resultado desta consulta foi o levantamento do interesse 
comunitário para a pesca esportiva. Somente a comunidade de Santa Helena do 
Abacate não foi a favor da atividade de pesca esportiva na RDSU. As demais 
comunidades foram positivas à atividade de pesca esportiva. No entanto, é 
unânime a idéia de que a atividade passe por ordenamento.  
 
 
4.2 PRINCIPAIS MEDIDAS DE MANEJO PARA PESCA ESPORTIVA 
ESTABELECIDAS PARA RDSU 
 

A sustentabilidade da atividade turística de pesca esportiva está baseada no 
manejo pesqueiro. O manejo pesqueiro é a manipulação das interações entre os 
homens e os recursos pesqueiros e seus habitats, visando permitir a exploração 
sustentável dos recursos. Para que o manejo seja eficiente, uma das necessidades é 
um ordenamento, que é um conjunto de regras que normatizam o uso dos recursos 
pesqueiros.  

 
Danos físicos provenientes de má conduta, e a manipulação errada após 

captura, podem ser fatores agravantes no processo de mortalidade dos peixes. A 
penetração em órgãos vitais, como olho e guelras, e a ingestão de anzóis, podem 
também aumentar a taxa de mortalidade. Mesmo havendo mortalidade, pode-se 
manejar este recurso de tal maneira que sejam estabelecidos parâmetros de 
sustentabilidade ecológica, com regras de uso bem definidas.  
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4.3 PESQUE E SOLTE 
 

A pesca esportiva na modalidade pesque-e-solte é uma filosofia 
desenvolvida e propagada internacionalmente, partindo da observação da finitude 
dos estoques naturais e da necessidade da conservação das populações de peixes. 
Assim, a popularidade do sistema pesque-e-solte começou a aumentar cada vez 
mais, tendo grande aceitação por parte dos pescadores esportivos. Mais e mais 
pessoas que praticam a pesca esportiva estão optando por liberar seus peixes, 
mesmo em locais onde não há leis definidas, ou ausência de períodos específicos 
nos quais há necessidade de proteger o peixe do abate.  

 
Esta filosofia reforça que a pesca é praticada por esporte, mais do que 

apenas mais uma maneira de garantir alimentação. Existe um freqüente interesse 
por parte dos atores envolvidos na pesca esportiva, nos benefícios da prática do 
pesque e solte, direcionada no sentido de melhorar a conservação das espécies de 
peixes esportivos e no aumento dos estoques, principalmente por parte dos 
profissionais que dependem diretamente do turismo de pesca, sejam eles guias de 
pesca, agências de viagem e comunidade local envolvida. 
 

Um grande erro é pensar que o peixe é resistente a tudo, e que pode ser 
pescado e manipulado de qualquer maneira antes de ser devolvido à água. O 
pesque-e-solte é uma prática simples, mas nem por isso dispensa regras e respeito. 
Precisa ser feito de acordo com algumas normas, para que o peixe tenha garantia 
de sobrevivência ao retornar ao meio ambiente. Afinal, se não for assim, o pesque-
e-solte não teria razão de existir como uma alternativa de para a sustentabilidade 
da atividade. 
 

Segue abaixo a descrição de alguns 
procedimentos para boas práticas do 
pesque e solte (BPPS). Seguindo estes 
procedimentos, as chances de sobrevivência 
dos peixes submetidos ao pesque-e-solte 
aumentam muito e esta prática torna-se 
uma ferramenta efetiva na conservação e 
uso sustentável dos recursos pesqueiros, 
voltado para o turismo de pesca esportiva, 
figura 8.  
 
FIGURA 6. Exemplar de tucunaré Cicha temenseis 
sendo solto após pescado na RDSU. 
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4.4 BOAS PRÁTICAS PARA O PESQUE-E-SOLTE (BPPS) 
 
Equipamentos de Pesca: 
 
Utilizar equipamentos equivalentes ao porte do peixe-alvo da pescaria. A 
utilização de equipamentos extremamente pesados ou demasiadamente leves pode 
ocasionar traumas e ferimentos desnecessários, ou mesmo o aumento do stress em 
virtude do tempo de briga. Um equipamento leve com linha fina pode fazer com 
que a briga demore um tempo excessivo, cansando o peixe, além da sua 
capacidade de resistência, causando a morte por exaustão ou por excesso de ácido 
lático acumulado na musculatura. O contrário se faz verdadeiro, com um 
equipamento muito pesado, por exemplo, e o peixe é literalmente rebocado até o 
pescador podendo deslocar a mandíbula e ocasionar danos a essa estrutura 
(maxilar, opérculo e pré-opérrculo), e seus ligamentos. Nos dois casos o peixe pode 
ser solto com aparência vivaz, mas pode vir a morrer horas mais tarde. Vale 
lembrar que o equipamento de pesca serve para facilitar a pescaria e não para 
guinchar, rebocar ou mesmo levar o peixe à fadiga. 
 
 Garatéias: 
 

A utilização de garatéias sem farpa causa danos menores ao peixe, principalmente 
na hora da sua retirada. Muitas vezes é possível libertar o peixe sem removê-lo da 
água (com o uso de garatéias sem farta, um afrouxamento da linha é 
freqüentemente suficiente para sua retirada). Além disso, no caso de um acidente 
com o pescador, fica bem mais fácil e menos doloroso, figura 9. 
 

Figura 9. Garatéias com farpa e sem farta 
 

Anzóis 

 

Nunca tente recuperar o anzol que o peixe engoliu. Caso o peixe tenha engolido o 
anzol, e seja necessário cortar a linha e deixar o peixe com o anzol, não se deve 
cortar a linha próxima ao anzol, pois um pequeno pedaço de linha pode perfurar o 
estômago do peixe caso venha a engolir o anzol. Recomenda-se que de deixe 30 cm 
de linha, que são suficientes para manter a flexibilidade e não causar perfurações. 
A utilização de anzóis degradáveis ou que se decompõem rapidamente constitui-se 
em uma boa opção para a pesca, evitando assim a permanência do anzol, por longo 
tempo, preso à boca do animal. Outro anzol que é recomendável o uso é o anzol 
circular, figura 10. 
 
Figura 10. Anzol simples em formato de “J” e anzol circular.  
Passaguá, Puçá, Rapiché:  
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Acessório bastante prático e eficiente no embarque do peixe. Por outro lado, o 
contato do peixe com a rede, principalmente se for rede confeccionada com fios de 
multi-filamentos, com nós, é prejudicial ao peixe. O atrito do peixe com a malha 
pode retirar boa parte de seu muco, ou até mesmo algumas escamas, diminuindo a 
resistência e facilitando infecções por microorganismos. Este equipamento pode 
muitas vezes ferir o olho do peixe. Recomenda-se a utilização do passaguá 
confeccionado com tecido de algodão ou, se for sintético, com linhas de nylon, 
figura 11.  
 
 
Alicate de contenção 
 
Este alicate foi desenvolvido para conter o peixe, seja na hora do embarque, seja no 
ato da retirada do anzol, é fácil de usar e proporciona um bom domínio sobre o 
peixe. Recomenda-se a utilização de alicates de contenção, tipo “boca-grip”, que 
possuem extremidades em forma de esfera, revestidas com material plástico ou 
borracha. Na grande maioria dos peixes a região que se recomenda segurar o peixe 
é pela mandíbula inferior. Porém, existem vários modelos que podem perfurar o 
peixe, causando um trauma adicional, figura 12. 
 
 
 
Bicheiro 
 
 
Equipamento utilizado preferencialmente para a contenção de peixes grandes. Não 
é recomendado na pesca esportiva, pois sempre provoca algum tipo de lesão, por 
maior cuidado que se tenha. Sugere-se em substituição ao bicheiro o uso de alicates 
de contenção tipo “boca-grip” (acima) por causar menores lesões figura 13. 
 
 
Tempo fora da água 
 
O procedimento correto é não retirar o peixe completamente fora da água, mas o 
suficiente para a extração do anzol. Deve-se, assim, evitar a retirada total do peixe, 
embora em alguns casos, isso não seja possível. Não há regra básica quanto ao 
tempo fora da água, que varia para cada espécie, e depende de vários fatores e 
estados fisiológicos, como tempo de briga e estado de cada peixe. O que se percebe 
claramente é que as espécies de escama possuem bem menos resistência que as 
espécies de couro. Peixes que vivem em águas mais rápidas e oxigenadas, 
normalmente possuem menor resistência fora da água que os outros. No entanto, 
quanto menor for o tempo fora da água, melhor será para o peixe. Tal cuidado 
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evita a união momentânea dos filamentos branquiais e a desidratação da pele do 
peixe, bem como a alteração na composição do muco que envolve toda a superfície 
corporal figura 13. 
 
 
Queda do peixe 
 
Esse é um dos fatores de grande relevância na sobrevivência do peixe. Acidentes, 
como escapar do alicate, cair das mãos batendo em estruturas rígidas (chão, barco, 
pedras), são bastante comprometedores para a sobrevivência dos peixes. Estes 
traumas podem causar hemorragias internas. Externamente o peixe até pode não 
apresentar sinais, ou até mesmo ter aparência vivaz na soltura, porém, não é raro a 
mortalidade dos peixes após choque desta natureza. 
 
 
Contenção pelo opérculo, brânquias (guelras) 
 
Um grande erro, comumente feito por pescadores esportivos ao retirar o peixe da 
água ou simplesmente segurá-lo, é fazê-lo pela abertura opercular. Neste ato o 
peixe fica pendurado com todo seu peso pela abertura opercular, e este movimento 
pode romper os ligamentos operculares e pré-operculares. Ao segurar o peixe é 
comum esbarrar com as mãos nas guelras ou nos arcos branquiais. Sob nenhuma 
condição deve-se colocar a mão nos arcos branquiais e guelras, já que estes são os 
responsáveis pela respiração e osmorregulação dos peixes. Por ser zona de grande 
irrigação sangüínea, é uma porta aberta para infecções. Quando houver 
sangramento, primeiramente deve-se colocar o peixe na água e esperar que a água 
limpe o sangue excedente. Não se deve soltar o peixe com rastros de sangue, para 
que não atraia predadores, figura 14. 
 
 
Muco 
 
O contato do peixe com as mãos, corpo, roupa ou a sua contenção entre os braços e 
o peito do pescador, muito comum para os registros fotográficos, podem provocar 
a retirada da camada de mucilagem que reveste o corpo do animal. Esta camada  
tem efeito fungicida e bactericida, e sem ela, há ainda uma porta de entrada para 
infecções, além de um menor atrito com o meio aquático quando o peixe está em 
movimento de natação. De preferência, deve-se manusear o peixe com as mãos 
molhadas com a própria água do local onde ele foi capturado, evitando o 
manuseio do corpo do peixe para não se tirar a mucosa. 
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Manuseio do peixe capturado 
 
Fora da água, procurar manter o peixe sempre na posição horizontal. Os peixes 
lisos, por exemplo, apresentam o abdômen flácido e podem ter seus órgãos 
internos comprimidos, se segurados verticalmente pela boca ou pela cauda. O 
procedimento adequado de se segurar um peixe é aquele que menos o estressa, ou 
seja, mantê-lo sempre na posição horizontal, o que evitará quaisquer danos físicos. 
O contato das mãos com o corpo do peixe deve ser o menor possível. O local 
preferido pelos pescadores para a contenção do peixe é o pedúnculo caudal, o que 
é um grande erro. Independente de ser peixe de couro ou de escama, a região do 
pedúnculo caudal apresenta muita irrigação e a contenção nesta região pode 
causar maior desconforto ao peixe. Ao segurar o peixe pelo pedúnculo caudal o 
pescador exerce uma pressão excessiva que pode provocar a constrição dos vasos, 
dificultando a circulação sanguínea, a retirada de muco, escamas e lesões na 
musculatura do animal, dificultando ainda mais sua sobrevivência, figura 15. 
 
 
Soltura 
 
É importante não jogar o peixe na água, deixando-o "ao Deus dará". Cansado e 
desorientado, ele se torna uma presa fácil para outras espécies. O mais prudente é 
colocá-lo na água, apoiando-o com as mãos por baixo do corpo para que se 
recupere lentamente, e deixar que ele só saia quando estiver em condições, e por 
conta própria. De maneira nenhuma movimentar o peixe com movimentos de 
“ninar” porque nos movimentos de vai e vem, a água poderá entrar pelos 
opérculos e embaralhar as brânquias dificultando ainda mais a sua recuperação. O 
peixe somente deverá ser solto quando completamente recuperado. Caso esteja 
sem reflexo ou com o equilíbrio abalado, poderá tornar-se alvo mais fácil para 
predadores (Figura 16). 
 
Figura 16. Seqüência fotográfica do peixe sendo liberado após a captura. 
 
 
 
 
 
Local de Soltura 
 
Deve-se procurar soltar o peixe na mesma região de sua captura, principalmente a 
espécies mais sedentárias. Em águas rápidas, deve-se soltá-lo em um remanso com 
águas mais calmas, para não obrigá-lo a nadar contra a correnteza ainda cansado. 
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Profundidade de captura 
 
Quando se captura peixes em profundidade geralmente acima de 10-15 metros, 
deve-se ter cuidado ao puxá-lo. O peixe deve ser puxado com tranqüilidade, não 
sendo extremamente rápido nem devagar demais. Uma velocidade de 
deslocamento moderada permite que o peixe faça a descompressão (ajustar-se à 
mudança da pressão nos níveis da água). Se a velocidade de recolhimento for 
rápida, o peixe pode não conseguir descomprimir a bexiga natatória e, 
conseqüentemente, não conseguirá submergir novamente devido ao acúmulo de ar 
na bexiga natatória. Isso acontece geralmente com as Pescadas, Scianídeos, ou 
grandes Bagres, Siluriformes, em água doce, mas pode acontecer em outras 
espécies. Este fenômeno é chamado de barotrauma, figura 17. 
 
 
 
4.5 COTA DE PEIXES POR PESCADOR 
 

A principal medida de manejo pesqueiro aplicável na RDS Uatumã, para a 
pesca esportiva, é a cota zero. Ou seja, os pescadores esportivos em hipótese 
nenhuma, poderão levar, extrair, retirar peixes vivos ou mortos de nenhuma 
espécie, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã (RDSU). No entanto, 
é permitido o consumo local de Tucunarés, Ciclha spp., capturados pelos próprios 
pescadores esportivos, em sua estada na reserva.  
 
 
4.5.1 Regras para abate de peixes para consumo na RDSU pelos turistas 
pescadores 

 
Permite-se o abate para consumo imediato somente daqueles peixes que 

necessariamente estejam dentro de um intervalo de tamanho preestabelecido para 
cada espécie. Segue os exemplos abaixo. Os peixes abaixo dos valores permitidos 
não poderão ser abatidos e peixes que ultrapassem os valores máximos permitidos 
também não poderão ser abatidos. Ou seja, os peixes permitidos para o abate e 
consumo se submeterão a um intervalo de abate, assim:  
 

Tabela 1. Regras para abate para consumo na RDSU de tucunarés Cichla spp. / 
pescador /dia de pesca.    

Peixe Espécie Tamanho 
mínimo (cm) 

Tamanho 
máximo (cm) 

Intervalo de 
abate (cm) 

Cota /dia / 
pescador 

Tucunaré 
amarelo, 

Ciclha 
Monoculus 

35 45 35-45 1 exemplar 
dentro do 
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popoca, 
pitanga 

intervalo 
permitido 
para abate 

Tucunaré 
açu, 
paca   

Ciclha 
Temensis 

50 65 50-65 1 exemplar 
dentro do 
intervalo 
permitido 
para abate 

 
 
 
4.6 DESCRIÇÃO GERAL DOS PETRECHOS DE PESCA PERMITIDOS 
  
 Permiti-se o uso dos apetrechos que caracterizem a pesca esportiva como 
equipamentos:  
 
Linhas de mão: Linha de nylon monofilamento ou multi-filamento, de diferentes 
calibres, atrelado a um anzol ou até mesmo iscas artificiais, utilizadas tanto para 
pesca de peixes de escamas (Tucunarés, Aruanãs etc.) ou mesmo para pesca de 
peixes lisos (Bagres). Este apetrecho não é muito utilizados pelos pescadores 
esportivo, figura 20.  
 
 
Vara simples de mão: Vara confeccionada principalmente de material natural, 
podendo ser também de material sintético, onde esta é atrelada a uma linha e um 
anzol, podendo conter bóia ou chumbo. Utilizada principalmente para captura de 
pequenos peixes como Sardinhas, Piaus e Piabas, figura 21. 
 
 
Carretilhas ou molinetes: Equipamento de pesca de origem francesa que é 
utilizado para lançar e puxar a linha mecanicamente por uma bobina fixada em um 
eixo móvel na vertical. Carretilha se assemelha ao molinete, no entanto, a bobina é 
fixada horizontalmente no eixo de recolhimento. Acompanhado por varas de 
diferentes tamanhos, confeccionadas geralmente com materiais sintéticos (fibra de 
carbono). Ambas utilizadas principalmente para pesca de Tucunarés com iscas 
artificiais, mas também podem ser utilizadas para pesca de peixes lisos. Este 
equipamento é o mais utilizado por pescadores esportivos, figura 22. 
 

 
Fly:  Este equipamento é oriundo da América do norte (Estado Unidos e Canadá) e 
teve seu surgimento para a pesca de Trutas e ]Salmões, onde a isca era imitação de 
pequenos insetos. Foi introduzido com sucesso no Brasil a partir da década de 80. 
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O equipamento é bem diferente do convencional. Uma vara comprida e flexível, uma 
carretilha que mais parece uma bobina comum e uma linha grossa que é a grande 

responsável pelo arremesso. O peso da linha é que leva a isca até o ponto desejado. Ela 
vai sendo solta a partir de movimentos constantes e sincronizados de “vai e vem”, que 
ganhou o apelido de “chicotear”. As iscas são confeccionadas artesanalmente com 

pêlos, penas, fios de plástico e linhas de costura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7. Equipamento completo de Fly vara, carretilha e iscas. 

 
Iscas Artificiais: São confeccionadas dos mais diferentes materiais (madeira, ferro, 
plástico, etc.). São imitações de pequenos peixes, crustáceos, moluscos, até mesmo 
pequenos ratos. Apresentam cores variadas e podem ter um chocalho em seu 
interior. Este equipamento é o mais utilizado para pesca de Tucunarés.  Tem em 
média 2 (duas) garatéias (anzóis triplos), no entanto podem ter 1 (uma) ou 3 (três) 
garatéias. Podem percorrer tanto a superfície, como meia água e o fundo. Exemplo: 
 

 Isca artificial de superfície: São iscas que realizam seus trabalhos na 
superfície da água, não afundam, figura 24. 

 

 Isca artificial de Meia-água: São as iscas que mais se assemelham à 
pequenos peixes, apresentam natação similar e podem variar a 
profundidade que percorrem na coluna da água conforme o modelo 
utilizado, figura 25. 

 
Figura 25. Exemplos de iscas de meia água, foto ”A” isca de barbela curta, “B” isca 
de meia água de barbela comprida que atinge maior profundidade. 
 

 Isca de fundo: Geralmente confeccionadas de metal recobertas por 
cerdas ou pêlos sintéticos, podem ter anzóis simples ou garatéias, figura 
26.  

 
 



Plano de Uso para a Pesca Esportiva da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 
Uatumã - PUPE / RDSU 
 

 

Anzóis simples: Equipamento bem difundido e conhecido mundialmente, sendo 
reconhecido e utilizado amplamente na Amazônia. São confeccionados de metais, 
apresentam diferentes tipos e tamanhos. Embora a utilização de anzóis não seja 
muito freqüente na RDSU, pelo motivo que o Rio Uatumã não apresenta grande 
quantidade de peixe liso “bagres”. No entanto, o anzol é permitido para os 
pescadores esportivos. O anzol circular causa menor mortalidade nos peixes 
capturados. Embora não se tenha estudos com peixes amazônicos, existe uma boa 
literatura mostrando os benefícios dos anzóis circulares quando comparados aos 
anzóis tradicionais em forma de “J”, figura 27. 
 
 
 
4.7 MODALIDADES DE PESCA PERMITIDAS NA RDSU 
 
4.7.1 Pesca de arremesso 
 

Conhecida mundialmente como “bait casting”, em que os pescadores 
lançam as iscas artificiais por meio de varas de molinete ou de carretilha, 
principalmente para pesca de Tucunarés. Esta modalidade é amplamente utilizada 
na RDS Uatumã pelos turistas pescadores, em busca de Tucunarés e outras 
espécies como Traíra, Jacundás, Aruanãs, Pescadas-branca, Matrinchã e etc.  
 
 
4.7.2. Pesca de barranco 
 

Trata-se da modalidade de pesca mais popular em todo o mundo. Realizada 
pelo pescador à beira do corpo da água. Os materiais utilizados são os mais 
diversos: linha de mão, caniços simples feitos de bambu, varas com molinete ou 
carretilha, até mesmo varas telescópicas de carbono e fly. Essa modalidade não é 
muito utilizada na RDS Uatumã. Os pescadores em sua maioria pescam 
embarcados em voadeiras. 
 
 
4.7.3. Pesca com iscas naturais 

Consiste na modalidade onde o pescador pode utilizar varas com molinete 
ou carretilha, utilizando como isca peixes inteiros vivos ou mortos ou mesmo 
pedaços. Esta modalidade é permitida na RDSU, no entanto só pode ser realizada 
com a utilização de anzóis circulares (ver em 4.6 Descrição geral dos petrechos 
permitidos).  
 
 
4.8. MODALIDADES DE PESCA NÃO PERMITIDAS 
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4.8.1 Pesca de corrido 

Esta modalidade é confundida com um nome popular dado as iscas 
artificiais. Entretanto a modalidade de pesca de corrico é feita com o barco em 
movimento, com o motor ligado. A técnica consiste em arrastar a isca a uma 
distância entre 20 a 50m, com a embarcação em baixa rotação, com baixa 
velocidade. Ao ser puxada pelo barco a isca entra em movimento atraindo o peixe. 
São utilizadas varas curtas e bem fortes e as linhas devem acompanhar a ação do 
equipamento. Esta prática pode causar maior mortalidade nos peixes, uma vez que 
o peixe é fisgado recebe o choque do barco em movimento causando deslocamento 
dos ligamentos do maxilar. 
 
 
4.8.2. Pesca com tarrafa ou rede e malhadeira 

Não é permitido qualquer aparelho de pesca que utilize rede e malhadeira, 
rede de mão (tarrafa) ou similares, mesmo para captura de peixes pequenos. Os 
demais apetrechos não permitidos pela legislação estadual também se fazem valer 
neste documento. Esses apetrechos não são muito utilizados pelos pescadores 
esportivos.   
 
 
4.8.3. Demais práticas proibidas na RDSU 
 

 Não é permitido acampar nas margens dos rios ou na floresta da RDSU;  

 Pesca de espinhel;  

 Utilização de explosivos; 

 Substâncias químicas ou ictiotóxicas;  

 Pesca de mergulho de qualquer categoria; 

 Utilização de iscas vivas, ou, mortas não endêmicas da região; 

 Pescar nas áreas proibidas; 

 Quaisquer outras práticas ou atos considerados predatórios. 
 

 
4.9 ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NA ATIVIDADE DE TURISMO DE 
PESCA NA RDSU 
 

O que é entendido por participação é a atuação voluntária, individual ou de 
grupo, articulado em experiências coletivas, que contribuem para a construção de 
uma sociedade democrática, mais igualitária e, possivelmente, conservacionista. As 
alternativas de renda para os comunitários envolvidos em atividades de pesca 
esportiva são amplas. Elas podem ser expressas principalmente na atividade de 
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guias de pesca, e também em vendas e confecção de artesanato, em gastronomia de 
pratos típicos locais, vendas de frutas frescas ou processadas, na plantação de 
hortaliças para abastecer empreendimentos de hotelaria, no envolvimento de 
funcionários nas dependências destes empreendimentos, como camareiras, 
cozinheiras, e todos estes ofícios devem ser realizados por membros das 
comunidades locais, devidamente capacitados. 

 
Capacitar significa fornecer às pessoas ou grupos as competências e 

habilidades específicas necessitadas, por meio de métodos de treinamento 
diversos, mas tendo a preocupação de manter a originalidade e a autenticidade dos 
membros das comunidades. 
 

Nesse sentido houve uma capacitação para guias de pesca esportiva, nos 
dias 14 e 15 de outubro de 2008, onde foram capacitados 32 guias, comunitários de 
20 comunidades distribuídas da RDSU (em anexo relatório de capacitação). 
Embora este número tenha sido representativo, a demanda pelos operadores de 
turismo que freqüentam a área é muito maior, existindo a necessidade de mais 
cursos de Guias de Pesca devido a crescente demanda na região. Para isso o 
IDESAM e o CEUC juntamente com o consultor, promoverão outros cursos desta 
natureza. 
 
 O envolvimento comunitário no turismo de pesca esportiva é um tema que 
causa grande polêmica entre os comunitários moradores da RDSU. A tentativa de 
fazer com que os comunitários sejam envolvidos na atividade de turismo de pesca, 
primeiramente é realizada com a utilização destes como guias de pesca.  Esta ação 
apresenta dois principais benefícios. O primeiro é sem dúvida o envolvimento com 
a atividade, gerando uma renda alternativa para os trabalhadores diretos, os guias 
de pesca. Adicionado a este envolvimento, o comunitário irá acompanhar e 
orientar no cumprimento das regras. É como uma espécie de promotor das normas 
de uso escritas neste documento.  
 
 
4.9.1 Guia de pesca como um monitor / orientador 
 

Com certeza, monitorar o uso dos recursos pesqueiros explorados pela 
pesca esportiva na RDS Uatumã, não é tarefa simples. Principalmente quando 
pensamos nas variáveis que esta tarefa envolve. Na tentativa de obter maior 
controle da atividade, surge uma figura neste contexto que poderá efetivamente ter 
a capilaridade muitas vezes não alcançada pelos técnicos dos órgãos gestores da 
área (CEUC) e (IDESAM). Figura esta o “Guia de pesca” que acompanhará 
presencialmente a atividade. Em suma, o guia de pesca fornecerá informações 
relevantes dos aspectos biológicos da pesca como o registro do tamanho de alguns 
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exemplares, locais de pesca e outros. Desta forma “Programa de Controle e 
Monitoramento do Turismo de Pesca na RDS Uatumã”. Essas informações serão 
avaliadas e servirão como subsídios norteadores para gestão da pesca esportiva na 
RDS Uatumã. Segue abaixo as principais atribuições do guia de pesca morador da 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã: 
 
 

 Orientar o turista pescador sobre as práticas de proteção, conservação e 
regras de uso dos recursos naturais, garantindo a qualidade do meio 
ambiente da RDS Uatumã; 

 Prevenir situações que possam causar danos ao ambiente; 

 Orientar o turista com as boas práticas do pesque e solte; 

 Contribuir com o Programa de Controle e Monitoramento do Turismo 
de Pesca na RDS Uatumã; 

 Orientar o pescador esportivo na captura de peixes.  
 
 
4.9.2. Operacionalização do uso de guias de pesca comunitários 
 

Atualmente os barcos-hotéis que operam na RDSU, não absorvem a mão de 
obra da comunidade, ou seja, não utilizam como guias de pesca os moradores da 
RDSU, ou quando fazem, acabam sendo pouco efetivos, envolvendo poucos 
comunitários de forma desordenada.  

 
No sentido de aumentar o envolvimento dos comunitários como guias de 

pesca esportiva estabelece que: 
 

 No Primeiro ano de implantação deste plano, é obrigatório o uso de no 
mínimo 30% do número de guias oriundos das comunidades, por parte 
dos barcos-hotéis que atuam na RDSU. 

 

 No Segundo ano de implantação deste plano, é obrigatório o uso de no 
mínimo 50% do número de guias oriundos das comunidades, por parte 
dos barcos-hotéis que atuam na RDSU. 

 

 Apartir do terceiro ano de implantação deste plano, é obrigado o uso de 
no mínimo 80% do número de guias oriundos das comunidades, por 
parte dos barcos-hotéis que atuam na RDSU.     
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4.10 LOCAIS PERMITIDOS PARA PESCA ESPORTIVA NA RDSU 
  
 A pesca esportiva pode ser realizada em grande parte da RDS Uatumã, 
entretanto existem lugares onde não é permitida como: 
 

 Não é permitida a pesca esportiva em uma distância menor que 200 
metros nas proximidades das comunidades.  

 

 Não é permitida a pesca esportiva no igarapé Caribi. Permite-se a 
pesca esportiva somente na desembocadura do igarapé com o Rio 
Uatumã. 

 

 Não é permitida a pesca esportiva nas áreas de pedrais da 
comunidade de Embenezer das Pedras.     

 

 Não é permitida a pesca esportiva nas proximidades das casas de 
moradores, que não estejam concentradas nas comunidades, (casas 
isoladas fora das comunidades). 

 
Para melhor entendimento das zonas de proibição para pesca esportiva o 

CEUC, se responsabilizarão, pela construção de placas informativas que serão 
afixadas nas proximidades das comunidades alertando os guias. O Idesam se 
dispõe a fazer anualmente a revisão com os moradores das práticas esportivas 
realizadas na RDS do Uatumã. 
 
 
4.11 PERÍODO DE PESCA ESPORTIVA NA RDSU 

 
A atividade de turismo de pesca na RDSU, esta voltada principalmente aos 

Tucunarés, Cichla spp., sendo que o melhor período para pesca desta espécie é o 
verão, ou seja, época entre os meados de agosto a meados de dezembro, onde as 
águas estão mais baixas, facilitando assim a captura.  

 
Desta forma fica estabelecido como época para prática do turismo de pesca 

esportiva entre 15 de agosto e 15 de dezembro, totalizando um período de cinco 
meses de atividade para a pesca esportiva na RDSU. 
 
 
4.12. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PESCA ESPORTIVA 
 

No sentido de auxiliar o desenvolvimento do turismo da pesca, um 
instrumento legal importante foi criado: a licença de pesca amadora. O 
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licenciamento é a forma que os governo dispõem para controlar a exploração dos 
recursos pesqueiros, contabilizar e conhecer o perfil do pescador amador e 
arrecadar recursos para implementação de planos de gestão e fiscalização, de 
forma a garantir a conservação dos estoques pesqueiros. Além do Governo 
Federal, alguns estados possuem legislação pesqueira e licença de pesca amadora. 
O pescador amador pode optar entre a licença federal, que é válida em todo o 
território nacional, e a licença estadual, que só vale para o estado emissor. A 
licença estadual somente é válida quando for mais restritiva que a federal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A licença de pesca amadora dá direito ao pescador de adquirir um cota de 
abate de 10 kg mais um exemplar, para águas doces, e 15 kg mais um exemplar, 
para águas salgadas. Os peixes devem seguir o tamanho mínimo de abate. 
Acredita-se que esta cota seja muito grande para o pescador amador. Sugere-se 
uma cota em número de indivíduos ao invés de quilos e estes peixes dentro de um 
intervalo de tamanho, regulado pelo tamanho mínimo de abate. 
 
 
 
 
4.12.1 Políticas Públicas e Programas Federais de Desenvolvimento da Pesca 
Esportiva no Brasil 
 
 

Criado em 1998, a partir de uma parceria Empresa Brasileira de Turismo 
EMBRATUR/IBAMA, com cooperação técnica com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Programa Nacional de 
Desenvolvimento da Pesca Amadora (PNDPA) tem o objetivo de transformar a 
pesca amadora em instrumento de desenvolvimento econômico, social e de 
conservação ambiental. Realiza ações voltadas para o ordenamento e 
desenvolvimento da atividade. 

A licença de pesca amadora é obrigatória para todo pescador. 
Para aposentados ou maiores de 65 anos (60 anos no caso de 

mulheres) o porte da licença é facultativo. Menores de 18 
anos também não precisam de licença, mas, nesse caso, não 
têm direito a transportar peixes. Os pescadores dispensados 

da licença devem comprovar a aposentadoria ou a idade. 
Para esses pescadores, o Ibama distribui a licença 

Permanente/Especial que é optativa 
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 Aprimorar os instrumentos legais voltados para a atividade; 
 

 Aumentar o número de pescadores amadores licenciados; 
 

 Transmitir aos fiscais ambientais noções sobre pesca amadora; 
 

 Apoiar a realização de pesquisas para subsidiar as 
regulamentações de pesca; 

 Estimular práticas de pesca amadora sustentáveis (pesque-e-solte, 
uso de iscas artificiais, cultivo de iscas vivas etc.); 

 

 Estimular crianças a serem pescadores conscientes e preocupados 
com a proteção da natureza; 

 

 Descobrir novas áreas de pesca e articular com estados e 
municípios o desenvolvimento dessas áreas; 

 

 Aumentar o número de pescadores estrangeiros pescando no 
Brasil; 

 

 Melhorar os serviços prestados por piloteiros/guias de pesca; 
 

 Envolver as comunidades locais na atividade; 
 

 Divulgar os locais de pesca tradicionais e potenciais para 
brasileiros e estrangeiros. 

 
 
 
4.12.2. Políticas Públicas estaduais para o desenvolvimento da pesca esportiva na 
RDSU 
 
  

Em fevereiro de 2008, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SDS), por meio da instrução normativa (IN) de 
006/2008, a qual considera que a RDSU apresenta condições favoráveis para o 
desenvolvimento do Turismo de Pesca Esportiva, onde prevê o uso disciplinado da 
atividade sob normas de um documento disciplinador (este), com a participação 
dos moradores da reserva e o envolvimento das prefeituras do entorno da RDSU. 
Os pescadores terão licença de pesca esportiva para a RDSU e será cobrado um 
taxa para entrada na Reserva.  
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Sessão V. Monitoramento da atividade 

de turismo de pesca esportiva  

 
 

5 MONITORAMENTO DA ATIVIDADE DE PESCA ESPORTIVA NA 
RDS UATUMÃ  
 

O Turismo de pesca esportiva é uma importante atividade econômica e 
social para a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã. A continuidade da 
exploração dos recursos pesqueiros, pelas comunidades e por parte dos setores 
relacionados ao turismo de pesca, depende de uma gestão adequada desses 
recursos. Por se tratar de uma atividade de pesca relativamente nova, e não ter 
ainda uma série histórica de dados para fornecer subsídios norteadores para uma 
correta gestão, este documento propõe, o monitoramento da atividade de pesca 
esportiva para a RDSU, por meio do um programa denominado “Programa de 
Controle e Monitoramento do Turismo de Pesca na RDS Uatumã”.  
 

Com o acúmulo de dados, será possível identificar as principais tendências 
dos aspectos sociais e econômicos da atividade, bem como dos aspectos ecológicos 
das populações de peixes exploradas em resposta à pressão de pesca e aos fatores 
ambientais. Finalmente, os conhecimentos produzidos servirão como subsídios 
para a gestão dos recursos pesqueiros na RDS Uatumã. Estas informações 
constituirão um importante instrumento de avaliação do modo em que este 
recurso esta sendo utilizado, assegurar a interação entre o planejamento e a 
execução, possibilitando a correção de desvios e a retro-alimentação permanente 
de todo o processo de gestão do recurso. 

 
O Sistema tem como objetivo coletar, informações sobre o turismo de pesca 

esportiva na RDS Uatumã. Essas informações serão tanto a respeito de aspectos 
sociais, avaliando a utilização de mão de obra residente nas comunidades da 
Reserva por parte dos barcos hotéis ou mesmo com a voadeiras particulares 
provenientes das proximidades (São Sebastião do Uatumã e Itapiranga), bem como 
aspectos biológicos, como quantidade peixes capturados por dia, comprimento 
médio de alguns indivíduos, quantidade de peixes que foram abatidos e a causa de 
seu abate. Informações sobre o perfil dos pescadores esportivos, e suas motivações 
para escolher a região, características de suas viagens e principais serviços 
utilizados.  
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O bom funcionamento de um sistema de manejo de recursos naturais, 
necessariamente passa por um sistema de fiscalização e controle, baseado nas 
regras de uso que são peças chave para a própria eficiência do manejo. Acredita-se 
que a eficiência de um programa de monitoramento e fiscalização tem que 
necessariamente passar pelo conceito de auto-regulação, envolvendo diretamente 
as principais atores dependentes do recuso, no caso os moradores da RDS Uatumã.  
 
 
5.1 Operacionalização do monitoramento 
 
 A maneira mais eficaz para o monitoramento e fiscalização das embarcações 
na RDS Uatumã, deverá ocorrer da seguinte forma; no momento em que o barco-
hotel, chegar a RDS Uatumã, deve obrigatoriamente atracar próximo a casa base da 
Reserva, localizada no lado esquerda no sentido do Rio Uatumã logo na entrada da 
Reserva (foto). Nesse momento o responsável pela embarcação irá preencher uma 
ficha de cadastro da embarcação, que irá ser cadastrado no Programa de Controle e 
Monitoramento do Turismo de Pesca na RDS Uatumã”o qual ficará armazenado 
nos bancos de dados na RDS Uatumã. 
 
 O monitoramento se faz necessário para aqueles pescadores que freqüentam 
a RDSU com barcos “voadeiras”próprias saindo dos municípios visinho como São 
Sebastião do Uatumã ou Itapiranga.  
  
  O cadastro irá conter informações de caráter quantitativo e qualitativo 
como: qual o número de registro da embarcação emitido pelo órgão oficial 
brasileiro de navegação (Marinha com Brasil ou a Capitânia dos Portos) e nome do 
proprietário da embarcação, quantos tripulantes a embarcação possui, quantos 
turistas pescadores possui, qual a procedência destes turistas, qual é o período de 
permanecia da embarcação na Reserva, qual é o roteiro de viagem, quais as áreas a 
que irão ser pescadas, quantas voadeiras o barco-hotel, quantos guias de pesca 
possui, qual a procedência destes guias, qual o regime empregatício dos guias de 
pesca.  
 

Outra forma de monitoramento voltada para a pesca será feita através dos 
guias de pesca propriamente ditos, onde em uma ficha anotaram dados como: local 
e data da pesca, número aproximado de peixes capturados por dia, por pescador, 
quais as iscas mais utilizadas, o comprimento de alguns exemplares, através de um 
ictiômetro (foto), condição do peixe a soltura, quantos peixes morreram, quantos 
peixes foram abatidos e a causa da morte, quais espécies de peixes foram 
capturados no dia (ficha em anexo). 
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FIGURA 8.  Casa sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã.     
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