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ApresentaçãoEXPEDIENTE

Apresentamos, por meio desta série, algumas histórias que falam de 
saberes, de vidas, de gente construindo formas mais sustentáveis de 
convivência com o meio ambiente. Essas histórias contam com o apoio do 
PDA – Subprograma Projetos Demonstrativos, parte do Programa Piloto 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, do Ministério do Meio 
Ambiente.

Ao longo de seus dez anos de vida, o PDA apoiou e apóia cerca de 320 
projetos na Amazônia e na Mata Atlântica. A história do PDA – as histórias 
dos projetos apoiados pelo Subprograma – tem demonstrado que há um 
acúmulo de conhecimento sendo gerado pelas comunidades e organizações 
de produtores familiares, criando e testando novas tecnologias e sistemas 
de produção sustentável. Há um saudável diálogo entre conhecimento 
tradicional e novas informações, apontando perspectivas viáveis que, 
em alguns casos, já saem do limite do “demonstrativo” e passam a fazer 
parte de políticas públicas locais e regionais. Importante lembrar que, o 
que para o poder público é valorizado por seu potencial demonstrativo, 
para os produtores e comunidades envolvidos é a vida real – sua vida, sua 
sobrevivência.

As histórias desta série são narradas pelos próprios grupos envolvidos 
nos projetos apoiados pelo PDA. As narrativas são resultado de um processo 
de sistematização de experiências, cujo desafio maior é aprender com as 
práticas, fazendo, destas, objeto de conhecimento. Em um projeto piloto 
realizado entre julho de 2003 e março de 2004, onze iniciativas apoiadas 
pelo PDA sistematizaram alguns aspectos de suas práticas. O resultado são 
onze histórias reais, contadas por muitas vozes, tecendo narrativas cheias 
de vida, reflexão, descobertas, aprendizados.

Cada grupo ou comunidade contou sua história de seu jeito. Para isso, 
criou momentos e instrumentos, experimentou metodologias, fez caminho 
ao andar. Os textos da série revelam essa experimentação metodológica, 
mantendo as estruturas e narrativas criadas por cada grupo envolvido. 
Como na vida, os textos das sistematizações não seguem um único roteiro, 
mas inventam seus próprios mapas narrativos.

O PDA com alegria apresenta essas histórias de saberes, de gentes, 
de vidas, com o desejo de estar contribuindo para demonstrar caminhos 
possíveis para políticas públicas mais adequadas à produção familiar, às 
comunidades tradicionais e ao meio ambiente.

Jorg Zimmermann

Secretário Técnico PDA

Brasília, fevereiro de 2006
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Série Sistematização6

A Colônia de Pescadores Z-15 de Igarapé-Miri 
desenvolveu, entre 1999 e 2003, um pequeno 
projeto1 apoiado pelo Subprograma Projetos 
Demonstrativos - PDA, do Programa Piloto para 
a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, 
Ministério do Meio Ambiente, voltado para o 
fortalecimento dos acordos de pesca como 
iniciativas de gestão comunitária de recursos 
aquáticos.

Introdução
1 O PDA apoiou duas categorias 
de projetos, de acordo com 
tetos de financiamento. Até 
U$20 mil (dólares americanos) 
era considerado um pequeno 
projeto. Os demais tinham 
teto de até U$ 200 mil (dólares 
americanos). Valor do projeto: 
US$32 mil, sendo US$20 mil de 
apoio do PDA e US$12 mil de 
contrapartida.
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O projeto tinha como objetivo geral proporcionar, 
às famílias envolvidas, conhecimentos teóricos e 
práticos sobre preservação e conservação ambiental 
a partir de experiências próprias, dentro de sua 
realidade. Para isso, a estratégia central era discutir, 
implantar e formalizar acordos de pesca. Também 
propunha  formar cinco monitores por comunidade e 
equipar minimamente a Colônia. 

Com esses acordos, a Colônia esperava ampliar as 
possibilidades de alimentação e de comercialização 
de pescado pelas famílias e reforçar as organizações 
comunitárias. Isso era um ponto fundamental para 
melhorar a participação da população nas lutas que 
interessam à categoria.

Os acordos já vinham sendo trabalhados 
pela Colônia e tiveram um grande impulso com 
a realização do projeto. Entretanto, essa rica 
experiência de manejo comunitário de recursos 
aquáticos não foi devidamente sistematizada. 
Quando o PDA lançou o convite para participação no 
projeto piloto de sistematização de experiências, que 
envolveu 11 iniciativas, a Colônia Z-15 quis aproveitar a 
oportunidade. 

Naquele momento, a Colônia tinha três objetivos: 
descrever a experiência para que pudesse ser 
expandida para outras comunidades, Colônias e 
regiões;  divulgar um modelo de gestão ambiental 
e de recursos pesqueiros locais, a fim de influenciar 
políticas públicas municipais e envolver as demandas 
dos pescadores artesanais no orçamento público; e 
formar pessoas do próprio local em sistematização de 
experiências.
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Nas palavras de um dos dirigentes, a importância da 
sistematização é que a história “deve ficar para nossos filhos 
entenderem porque começamos os acordos de pesca”. Raimundo 
Velho2, ex-presidente e atual secretário da Colônia e ativo 
participante da luta dos pescadores, afirmou: “as pessoas precisam 
ver a História para seguir adiante”.

Eixo temático da sistematização: os acordos de pesca como 
alternativa econômica, alimentar e organizacional para os 
pescadores artesanais do município de Igarapé-Miri. Em princípio, 
decidiu-se focalizar em duas comunidades, São Lourenço e Pindobal 
Grande, onde aconteceram seis reuniões. Mas, no processo, esse 
leque foi expandido com a participação de outras comunidades.

2 Nome completo: Manoel Raimundo 
Pinheiro, conhecido como Raimundo Velho.
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A Colônia definiu uma equipe responsável pela sistematização, formada pelo 
presidente, Raimundo Sacramento Pureza, e um técnico e consultor da  
Z-15, Elias Silva Santos. Essa dupla participou, juntamente com os demais 
técnicos dos outros projetos PDA, de momentos de capacitação e orientação 
com a professora Elza Falchembah3 e com a equipe do PDA, em Brasília. Ao longo 
do processo, o PDA proporcionou o apoio de dois consultores especializados 
para assessorar a equipe de sistematização da Colônia. Na opinião de Elias e de 
Raimundo Pureza, o intercâmbio com os representantes dos demais projetos 
envolvidos no piloto de sistematização, durante os eventos em Brasília, ajudou a 
criar sua metodologia de trabalho e a alcançar o objetivo de se capacitar nessa 
temática.

A metodologia utilizada foi: levantar documentação das comunidades 
e da Colônia4  sobre os acordos; fazer reuniões e rodadas de entrevistas nas 
comunidades, utilizando para isso recursos como a montagem da Linha do 
Tempo5; gravar e transcrever essas entrevistas. Depois, montar uma narrativa. 
Esse primeiro texto ficou incompleto e foi necessário fazer mais uma reunião 
grande, na sede da Colônia, com uma entrevista coletiva estruturada. Novos 
depoimentos foram gravados e transcritos e uma narrativa final foi elaborada 
com apoio técnico do PDA.

Na primeira fase do trabalho, nas reuniões nas duas comunidades, as 
perguntas orientadoras foram: Quando a experiência começou? Por que e por 
quem começou? Quais os momentos mais importantes e de crise no processo de 
construção dos acordos?

No segundo momento, nas entrevistas realizadas com apoio da equipe do 
PDA na sede da Colônia, algumas questões foram acrescentadas: Como funciona 
o acordo? Como são tomadas as decisões em situações de quebra do acordo? 
Como é o trabalho do Agente Ambiental Voluntário? Como a comunidade se 
organiza para fazer funcionar o acordo? Quais os principais aprendizados dessa 
experiência? Se fossem começar de novo, o que fariam igual e o que fariam 
diferente? Que conselho dariam para comunidades que quisessem começar um 
acordo de pesca?

3 Professora da Universidade de Ijuí (RS) com apoio do Programa de Apoio 
à Sistematização Fidene/Unijuí.

4 Atas, regimentos, monografias, vídeos, documentos de acordos de 
pesca.

5 É um instrumento de levantamento de memória coletiva sobre uma 
determinada trajetória. Esse instrumento é muito utilizado em situações 
de DRP- Diagnóstico Rápido Participativo. Para isso, a Colônia contou 
com o apoio técnico do PDA: equipe composta por Denise Lima, GTZ-PDA, 
e Mara Vanessa Dutra, consultora, que disponibilizou uma consultoria 
especializada em metodologias participativas.
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As comunidades e o município
O Município de Igarapé-Miri tem uma população de 52.000 habitantes (IBGE,2001).  

Localiza-se na mesorregião do nordeste paraense, microrregião do Baixo Tocantins, a 
78 km da capital do Estado. De origem indígena, a denominação Igarapé-Miri significa 
“caminho de canoa pequena” e é o nome dado à região desde as suas origens, no 
Brasil Colônia.

As comunidades estão localizadas na região das ilhas de Igarapé-Mirí e só se pode 
chegar até elas por barco. Por serem comunidades ribeirinhas, há a predominância 
de áreas de várzea, com solos alagados diariamente, de acordo com a influência 
das marés. Possuem vastas áreas de açaizais nativos, de onde vem a maior parte da 
renda das famílias. Ainda há árvores de importância comercial, como andirobeira e 
miritizeiro. Cerca de 80% da vegetação é constituída de mata secundária, porque a 
mata primária foi quase toda derrubada para o plantio de cana-de-açúcar, desde o 
início da colonização. 

Contexto
em que se desenvolveu a 
experiência
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Economia: 
de que vive a população?

A economia é baseada no extrativismo de madeira e de palmito e na agricultura, 
com ênfase no plantio de cana-de-açúcar. A região ficou famosa pela produção de 
cachaça, com engenhos funcionando desde 1712. Essa produção chegou a ser tão 
importante que, em 1938 e 1939, Igarapé-Miri alcançou a renda máxima da Região 
Norte do Brasil6. Ainda hoje, a cachaça do município é famosa na região. O ciclo 
da cana-de-açúcar foi responsável por grande desmatamento em toda a região de 
Igarapé-Miri e Abaetetuba7.

A madeira ainda é uma fonte importante de trabalho e renda para muitas famílias, 
embora já tenha diminuído a intensidade e o ritmo desse extrativismo. O corte 
predatório levou ao desaparecimento de espécies como a ucuúba e a samaumeira. Por 
outro lado, os açaizais nativos passaram a ser cada vez 
mais as fontes de aquisição de renda da população. Com 
isso, começou a derrubada em massa dos açaizais para 
coleta do palmito. 

A pesca artesanal é comum, mas não expressiva 
em termos de economia do município. Historicamente, 
sempre foi utilizada como mecanismo de auto-suficiência 
pelas famílias ribeirinhas. Sua importância se dá em 
virtude de ser praticamente a única fonte de proteína 
animal para a população. 

Os problemas com a pesca começaram quando 
esta passou a ser utilizada em escala comercial, com 
crescentes ações predatórias. A partir da década de 60, 
intensificou-se o uso do barco motorizado e apareceu o gelo. Estes dois componentes 
influenciaram substancialmente nos estoques pesqueiros, pois aquele peixe que 
antes era preso nos “currais”8 e não encontrava comprador, era solto. Com o gelo e 
transporte rápido, passou a ser capturado e levado para outros mercados.

Ao mesmo tempo, vieram os grandes projetos: a construção da Hidrelétrica de 
Tucuruí e o Complexo Albrás/Alunorte. Esses projetos causaram grande impacto e a 
pesca artesanal foi bastante prejudicada. 

A implantação da hidrelétrica de Tucuruí reduziu drasticamente o fluxo migratório 
dos peixes e a quantidade e qualidade de reposição de nutrientes nas várzeas, 
trazendo empobrecimento do solo e degradação dos açaizais.

6 Fonte: Caminho da canoa pequena, de Eládio Corrêa Lobato.

7 Chegaram a existir 60 engenhos nas ilhas dos dois municípios.

8 Curral de pesca é uma das formas utilizadas pelos pescadores 
artesanais para captura dos peixes.Fazem cercados de varetas 
na água. Quando a água sobe, os peixes entram; quando vaza, 
ficam presos. Antes do gelo, os peixes ficavam na água do curral 
e tinham que ser consumidos logo.

Taxa de desocupação (IBGE, Censo 200)

10,97%
Renda per capita (2000)

82,95 (R$)
Proporção de pobres

67,3%
(PNUD, Atlas de Desenvolvimento Humano)
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Na região, as condições ambientais são 
semelhantes. Todos os municípios têm ciclos 
econômicos com produtos diferentes, mas com 
as mesmas debilidades de produção atual, 
devido a crescentes diminuições dos estoques 
naturais, culturalmente utilizados pelos 
extrativistas.

É uma região onde a religiosidade é intensa, 
com festejos tradicionais que mobilizam a 
população dos diversos municípios.

Questões políticas e administrativas têm 
influenciado para agravar  a não implantação 
de projetos regionais de interesse dos 
pescadores e extrativistas, devido a diferenças 
ideológicas muito fortes no campo da política 
pública. As entidades que têm conseguido 
projetos para suas categorias quase não têm 
tido apoio oficial.

Na região, ações ligadas à produção 
pesqueira e conservação da fauna e flora estão 
em maior evidência nos municípios de Cametá, 
Abaetetuba e Baião. Em Cametá há projetos 
ambientais em parceria com PDA e com o 
Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA. 
Há também projetos alternativos de geração 
de renda e apoio do poder municipal. Com 
isso, a Colônia de Pescadores Z-16, de Cametá 
tem estabelecido parcerias que contribuem 
para seu fortalecimento institucional. Em 
Abaetetuba diversos parceiros se congregam 
para ação na produção piscícola. Em Baião 
discute-se manejo comunitário em áreas 
de lagos. No Município de Igarapé-Miri, as 
instâncias públicas que atuam na questão 
ambiental são ligadas a Departamentos 
Municipais, os quais agem na região urbana. 

Relação com a 
Eletronorte  

Em 2003, a então nova diretoria da 
Eletronorte passou a discutir um Plano 
de Desenvolvimento Regional, com o 
objetivo de mitigar os danos sócio-
ambientais causados pela barragem de 
Tucuruí. O plano foi orçado em um bilhão e 
setecentos milhões de reais, sendo que 10% 
desse valor seria de responsabilidade da 
Eletronorte, ao longo de 20 anos. Criou-se 
uma grande expectativa. Com a pressão 
dos movimentos populares organizados da 
região, a Eletronorte resolveu disponibilizar 
três milhões de reais para compensação 
ambiental. Deste montante, um milhão 
e meio iria para o projeto regional e um 
milhão e meio seria dividido em partes 
iguais para nove municípios a jusante da 
barragem. Para aplicação desse recurso, 
o município de Igarapé-Miri optou pela 
criação de peixe em cativeiro9. No entanto, 
esse plano ainda não foi executado. 
Os movimentos sociais continuam 
pressionando para que seja realizado. A 
Colônia Z-15 participa ativamente dessa 
luta, por considerar essa alternativa 
- piscicultura - fundamental para a 
sobrevivência dos pescadores artesanais do 
município.

9 A região do Baixo Tocantins possui uma demanda de 
consumo de 5.000t/ano para uma produção de 1.000t/
ano. A diferença vem atualmente de pescado do lago 
de Tucurui, da Região do Salgado e do Baixo Amazonas. 
(Dados do biólogo da Eletronorte, Anastácio Juras).

Condições ambientais, políticas 
e administrativas da região
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Antes de 1986, a Colônia foi totalmente 
coordenada por grupos que fizeram a política 
dos comerciantes locais, a serviço da classe 
política com interesse muito bem definido 
localmente. Garantia a eleição de amigos e, 
em troca, recebia dinheiro e privilégios no 
município. 

A Colônia de Pescadores 

Z-15, de Igarapé-Miri

10 Avelino, forte liderança do movimento dos 
pescadores. Formou-se no movimento das 
Comunidades Eclesiais de Base e da Conselho Pastoral 
da Pesca, juntamente com Raimundo Velho e 
Raimundo Pureza.

11 A Constituinte da Pesca foi um processo de 
articulação política criado por pescadores com 
objetivo de buscar a autonomia política e sindical da 
categoria, durante a campanha para a Constituição 
Brasileira de 1988.

nia foi totalmente 
coordenada por grupos que fizeram a política 
dos comerciantes locais, a serviço da classe 

tica com interesse muito bem definido 
o de amigos e, 

em troca, recebia dinheiro e privilégios no 

A partir de 1986, organizou-se uma estratégia 
para a tomada da Colônia pelos pescadores. 
Começou com o filho do próprio presidente. O rapaz10 
alegou a necessidade de ganhar conhecimento 
para futuramente gerenciar a entidade. Seus pais 
permitiram e, quando ele foi colocado na presidência, 
o grupo organizado de pescadores, do qual ele 
fazia parte, assumiu. Esse grupo passou a fazer 
as mudanças estruturais e a organizar o projeto 
político da entidade. Recadastraram os pescadores, 
organizaram propostas para a Constituinte da Pesca11 
e garantiram os direitos sociais hoje reconhecidos. 
Passaram a organizar o processo de base. 
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Número de sócios (2005)
1.095 (799 homens e 296 mulheres).

Atividades desenvolvidas desde 1986
Documentação dos pescadores; 
descentralização administrativa, com 
criação de núcleos de base; conquista 
de direitos como seguro-desemprego do 
defeso, aposentadoria, auxílio-doença; 
acordos de pesca; criatórios de peixe.

Propostas no plano trienal (2005/2007) 
da Colônia
Capacitação e mobilização dos 
pesacadores; projetos familiares 
de piscicultura e de apicultura; 
aperfeiçoamento do manejo de açaizais; 
criação de suínos e aves; unidade de 
beneficiamento de pescado e camarão; 
melhoria do acesso ao crédito e à 
Assistência Técnica; acesso às terras 
públicas ribeirinhas disponíveis; 
implementação dos acordos de pesca; 
aperfeiçoamento do trabalho dos Agentes 
Ambientais Voluntários (AAV); viabilização 
da documentação pessoal das famílias; 
ampliação da cobertura do seguro 
desemprego; capacitação administrativa 
do pessoal da Z-15.

Ao tomar a Colônia, o grupo 
dirigente percebeu a necessidade 
de organizar os pescadores em suas 
comunidades, organizar uma sede 
própria para a entidade e organizar 
seus registros. O recadastramento 
se fazia necessário, pois estava se 
criando a Constituinte da Pesca, que 
iria tentar garantir os direitos sociais 
aos pescadores na Constituição 
1988. Para tal, era necessária a 
definição de quem eram os possíveis 
beneficiários. Começou o processo 
de recadastramento e percebeu-se 
que a grande maioria dos inscritos 
na Colônia eram pessoas ligadas 
ao comércio e/ou aos políticos 
locais. Com o recadastramento, o 
número de filiados diminuiu e as 
fontes de sustentação financeira 
também acabaram. Começou então 
o período de ajuda de pessoas 
para as lideranças. Empréstimo 
de telefone, ajuda alimentícia, 
empréstimo de embarcação para 
ir às comunidades, entre outros. 
Foram épocas difíceis, inclusive com 
perseguição política de lideranças 
por parte de políticos locais.
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Mas o importante é que a Colônia estava 
nas mãos dos pescadores e que estes estavam 
discutindo suas questões em articulação 
nacional, no movimento gerado pela 
Constituinte da Pesca. O trabalho de base 
começou a surtir efeitos e os primeiros acordos 
de preservação dos rios começaram a ser feitos 
nas comunidades ribeirinhas.

A partir do ano 2000, a entidade necessitou 
formar parcerias para que os acordos de pesca 
pudessem ganhar novo fôlego. Estavam muito 
fragilizados, uma vez que a articulação entre 
as comunidades e destas com a entidade quase 
não existia, por falta de assistência sistemática 
capaz de orientá-las com o que surgia de novo. 
A Colônia quase não se articulava com outras 
entidades, o que não lhe dava subsídio para 
fortalecer as comunidades. 

O projeto apoiado pelo PDA resolveu esta 
questão. Abriu novas parcerias e consolidou 
as já existentes12. Garantiu a presença dos 
técnicos e diretores nas comunidades. Ampliou 
o processo participativo, extrapolando a 
discussão dos acordos para o Baixo Tocantins. 
A Eletronorte em sua nova gestão se interessou 
pela iniciativa, abrindo a possibilidade de 
parceria para piscicultura. O Conselho dos 
Seringueiros contribuiu para o primeiro 
levantamento e retomada da piscicultura. Já 
existem resultados concretos de produção de 
peixe. O mais importante, porém, foi trazer 
uma cultura de criação de peixe, já apreendida 
por muitos pescadores.

12 Parceria com a Fase Gurupá, com o Mopepa, o Monape, 
os STRs e as Colônias de Abaetetuba e de Cametá. Com o 
projeto, abriram-se novas parcerias. Hoje, esse leque inclui 
o ProVárzea (projeto do Programa Piloto/Ibama/MMA), o 
próprio Ibama e várias outras Colônias de pesca do Pará, 
além de contatos com outros projetos PDA.

Hoje, a Colônia possui espaços 
democráticos de decisões e de debates:

 Uma direção democraticamente 
eleita e representativa com 
mandato de três anos, utilizando a 
assembléia como fórum máximo de 
decisão;

 14 núcleos de base com autonomia 
para encaminhar à direção da 
entidade pescadores que julgarem 
que estejam aptos a ser filiados 
ou a receber qualquer benefício; 
cobrar mensalidades; e fiscalizar 
quanto aos descumprimentos de 
acordos coletivamente selados. 
Esses núcleos funcionam como 
porta-vozes da Colônia para o 
pescador e trazem, para a Colônia, 
as demandas das bases; 

 Seminários: para debater temas 
de relevância para todos - muito 
utilizados na organização dos 
acordos de pesca;

 Congressos: utilizados quando do 
processo eleitoral, a fim de debater 
e refletir a respeito do papel da 
entidade e do compromisso da 
diretoria;

 Reuniões: uma prática constante 
com as comunidades, para trocar 
experiências, informações e manter 
o elo afetivo, que revigora a 
caminhada. 
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Perfil da família ribeirinha13

Média de seis membros; metade em idade economicamente 
ativa. Apenas um terço possui terras (posses). 

Pescadores posseiros (média de 10 hectares de terra): renda 
líquida anual negativa, equilibrada pelo recebimento do seguro 
desemprego do defeso. A renda cobre apenas a metade do 
consumo de um único mês. Em um terço dos casos, a situação 
é aliviada por rendas externas, como benefícios sociais e 
aposentadorias.

Pescadores sem terra: situação mais grave, de penúria. 
Cerca de 40% dos pescadores não recebem o seguro 

desemprego pela falta de documentação pessoal.
Escolas: Existe o projeto Pescando Letras, para alfabetização 

de pescadores. São aproximadamente 200 turmas de 25 alunos 
cada, o que demonstra o alto índice de analfabetismo. 

Ainda não conseguimos inserir 
aula sobre meio ambiente 
no município, mas agora a 
Secretária está disposta a 
entrar com a gente.

Raimundo Pureza 

13 Fonte: Plano trienal 
2005-2007 da Colônia, 
pesquisa do consultor 

Henrique Rodrigues de 
Miranda. 

Dados sobre educação, 
escolas e analfabetismo: 

entrevista com 
Raimundo Pureza, 2005.
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Os acordos de pesca ou de preservação iniciaram-se 
em 1989, no rio São Lourenço, a partir dos impactos 
causados pela Hidroelétrica de Tucuruí, que obrigou 
os pescadores artesanais do Baixo Tocantins a buscar 
alternativas de viabilização do pescado.

Por que começaram os 

acordos de pesca

14 A respeito, ver glossário de instrumentos de pesca no  anexo 1.

Esses pescadores, que foram historicamente extrativistas, na última 
década tiveram que adotar novas estratégias de sobrevivência, passando 
a ser também produtores mais preocupados com as condições ambientais 
locais.

O maior impacto da construção da barragem na região foi causado 
sobre o estoque natural do pescado, que levou os ribeirinhos a adotarem 
apetrechos predatórios (puçá14) para garantirem sua sobrevivência. Essa 
ação, associada à interrupção da piracema das espécies migradoras, ao 
crescente assoreamento dos canais e à alteração da qualidade da água 
provocaram uma queda vertiginosa do pescado. Acrescentem-se ainda as 
autuações do Ibama, que eram mais punitivas do que educativas. Outro fato 
que se acentuou foi o êxodo dos pescadores à procura de oportunidades 
de sobrevivência na cidade. Ou seja, o pescador teve que buscar novas 
profissões para sua sobrevivência.

Vários fatores fizeram com que os moradores ribeirinhos se 
preocupassem com a diminuição dos estoques pesqueiros: o fechamento 
da barragem; a intensificação da pesca predatória; o aumento considerável 
de moradores às margens dos rios; a disponibilidade de embarcação 
motorizada aliada a disponibilidade de gelo para a conservação do 
pescado, facilitando o alcance da zona urbana e a comercialização.
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Isso levou a Z-15, junto com outras duas Colônias (Z-14 de Abaetetuba e Z-16 de 
Cametá), em conjunto com as comunidades, a discutir o que fazer para que o peixe 
voltasse a garantir a segurança alimentar das famílias ribeirinhas.

“Sentiram necessidade de fazer alguma coisa, e a primeira ação é aquela que 
eles próprios podem fazer”. (DOURADO, 1993). 

15 Documento da segunda reunião 
de sistematização, 2003.

A diminuição das águas 
na região

Na reunião de sistematização em uma das comunidades 
(2003), as pessoas analisaram a situação do volume de água 
nos rios e lagos da região: ‘Antes, a água era de boa qualidade 
e com abundância, para que os peixes de piracema pudessem 
ir até seus berçários de procriação. Houve assoreamento de 
rios e canais, não permitindo a navegação com mares baixos, e 
diminuindo áreas úteis de pesca. Isso fez com que os pescadores 
proliferassem para todas as áreas, inclusive as que deveriam 
ser preservadas. A região de Baião é composta por 14 lagos que 
no inverno eram todos alagados. Ali não se permitia a captura 
de pescado e, com isso, se assegurava a procriação. Hoje, o 
volume de água diminuiu substancialmente, não alagando 
toda superfície. Isto permite uma pressão de pesca muito forte, 
comprometendo o volume das espécies (Curimatá, Matrichá, 
Pirapitinga, Jaraqui, outros) na região a jusante da barragem”15.
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O Conselho Pastoral da Pesca - CPP realizava 
um trabalho social. Fez um levantamento 
da situação na região e apoiou a luta dos 
pescadores para a retomada das Colônias. A 
primeira Colônia ganha foi a de Igarapé-Miri.

O papel do CPP foi fundamental na 
formação das lideranças que encabeçaram esse 
movimento. Raimundo Velho explicou a origem 
da visão comum dessas lideranças sobre seu 
papel: “Eu, Pureza e Avelino fomos formados 
pela igreja, pela Prelazia, para trabalhar nisso. E 
tomamos como uma missão”.

A história dos acordos de pesca do município 
de Igarapé-Miri acontece dentro de um projeto 
maior, o projeto da Igreja Católica, que tinha 
como objetivo vida para todos. As grandes 
organizadoras e incentivadoras desse processo 
foram as Comunidades Eclesiais de Base - CEBs, 
da qual saíram as lideranças da Colônia16.

Com apoio d0 CPP e tomando como base 
as iniciativas comunitárias, a Colônia, já nas 
mãos dos pescadores, começou um processo de 
intensificação dos acordos de pesca. O intuito 
era construir um modelo de gestão ambiental 
que melhorasse, a médio e longo prazos, os 
estoques naturais dos produtos da pesca (peixe 
e camarão). Para isso acontecer, era necessário 
atuar diretamente na exclusão de alguns 
apetrechos. Isso só se faria na construção de 
acordos comunitários para conservação da 
biodiversidade local, normatizando o uso desses 
recursos.

A luta e sua relação com o discurso da 
Pastoral – o discurso do direito à vida, a 
promessa de vida para todos – foi dando força e 
justificando a construção da vontade coletiva. A 
formação na Pastoral subsidiou a compreensão 
da situação com elementos mais teóricos. As 
estratégias de resistência permitiram o acúmulo 
de forças para uma “virada”. A partir dessa 

virada, os pescadores começaram a criar novos 
sentidos para seu caminho. Houve uma mudança 
de rumos nas relações de poder. Ao criar seus 
pactos e consensos, as comunidades começaram 
a afastar os diferentes tipos de coerção que 
experimentavam. Com o avanço dos acordos, 
passaram a ocupar também o espaço público, 
criando estratégias de ação que forçavam o 
Estado a responder. Com toda essa luta, as 
pessoas envolvidas foram também dando outros 
rumos às suas vidas. A trajetória possibilitou 
a conquista de autonomia, a construção de 
sujeitos mais atuantes e de cidadania. E a criação 
de uma vontade coletiva, um sujeito coletivo. As 
parcerias vieram somar e o novo pacto social e 
coletivo – representado pelos acordos de pesca 
- passou a vigorar com força.

A força da mística como propulsora desse 
novo momento pode ser observada nos 
documentos. Um relatório17, por exemplo, diz: 
“começamos com uma bonita liturgia. Refletimos 
sobre a pesca, onde Jesus manda lançar a rede. 
Hoje somos nós os convidados e responsáveis 
a preservar a pesca”. No entanto, os dirigentes 
da Colônia deixam muito claro que o trabalho 
é sindical e, por isso, independente de religião, 
partido político ou qualquer outra conotação. 
“Nosso início é a Igreja Católica, mas nunca 
deixamos transparecer isso nas discussões. O 
trabalho sindical é independente”, afirmam 
Pureza e Raimundo Velho, respectivamente 
presidente e secretário da Colônia.

Mas é preciso, de verdade, muita motivação 
para a luta. A alegria faz parte. Nos relatórios 
sempre há alguma referência aos sentimentos, 
emoções. Alegria, almoços deliciosos... fazem 
parte.

O papel da Igreja

16 Fonte: entrevista com Raimundo Velho, 2005.

17 Relatório do III Encontro de Formação de Monitores para a 
Gestão de Recursos Aquáticos, 12 de anril de 2003 – Colônia Z-15.
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Havia necessidade, junto 
com os acordos de pesca, 

de se criar alternativas 
para a geração de renda 
e a segurança alimentar 

das famílias. Foram 
propostas atividades como 

a criação de peixe em 
cativeiro e o manejo com 

enriquecimento dos açaizais 
nativos, respaldadas em 

capacitação intensiva e em 
apoio à organização das 

comunidades.

Busca de

alternativas
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Os acordos
Em pesquisa realizada em 1993 sobre preservação dos rios em 

Igarapé-Miri18, a situação era:

Oito rios preservados
Oito rios discutindo a preservação
600 famílias envolvidas
3000 pessoas diretamente beneficiadas

Essa situação se consolidou. Os antigos acordos de 
preservação hoje se chamam acordos de pesca e foram 
reconhecidos por uma Instrução Normativa do Ibama19. Existem 
oito destes em vigor, outros iniciando e comunidades que ainda 
não começaram o processo. 

18 Maria Cristina César de 
Oliveira Cascaes Dourado, 
pesquisa na área direito 
ambiental sobre acordos 
de preservação dos rios em 
Igarapé-Miri, 1993.

19 Houve dois encontros 
convocados pelo Ibama 
para discutir as iniciativas 
de acordos de pesca. Como 
resultado do primeiro 
encontro saiu a Instrução 
Normativa IN 029/2001.
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A formalização de um acordo, segundo 
a pesquisa, pode demorar de 8 meses a 2 
anos. São processos lentos que dependem de 
muitas reuniões.  E a base de sustentação é a 
organização. A Colônia atua como mediadora, 
participando de algumas dessas reuniões, 
prestando orientação e apoio.

A pesquisa buscava demonstrar o valor 
dos acordos como instrumentos normativos 
e verificar o que havia no campo juridíco que 
pudesse interagir com essa iniciativa dos 
pescadores. As pessoas envolvidas sabiam 
que os documentos dos acordos, embora não 
tivessem validade jurídica, valiam como forma 
de “exercício da cidadania do povo consciente 
e organizado”.

A pesquisadora observou também que 
havia muitas diferenças entre um acordo 
e outro. Isso é assim ainda hoje, porque os 
acordos são feitos por rios. Em cada rio a 
realidade é diferente e os acordos espelham 
essas diferenças. No entanto, a maioria 
dos acordos de preservação tratavam da 
proibição da pesca em determinados rios ou 
poços de criação. Uma cláusula importante 
em vários deles era a fixação da quantia de 
peixe que a turma poderia pegar na pesca do 
mapará. A medida utilizada é o “paneiro” ou a 
“vasqueta”20.

20 Paneiro: medida que corresponde a aproximadamente 
50 quilos. Vasqueta: medida que corresponde a 
aproximadamente 40 quilos.

21 Entrevista com Raimundo Pureza, 2005.

É importante saber que o mapará é o peixe 
mais popular naquela região e para sua pesca 
é mobilizada uma turma de muitos homens, 
podendo formar turmas de 60, 80 pescadores.

A pesca chamada “de borqueio” 
(bloqueio), comum na região, consiste 
na localização do cardume através de 
um “profissional” chamado taleiro, que 
com uma tala vai sondando onde está 
o peixe. Uma vez localizado o cardume, 
convicto de que se trata de peixe graúdo e 
que a quantidade encontrada está acima 
da proibida pelas normas do acordo, 
ele – o taleiro – chama a turma (grupo 
de pescadores) que abre as redes e vai 
fechando, aproximando uma da outra, até 
as duas se encontrarem, quando então 
são retirados os peixes. Ressalte-se que 
o taleiro, através de seu instrumento de 
trabalho – a tala – pode dar uma noção 
aproximada da quantidade de peixe 
existente no cardume e do tamanho da 
maioria dos peixes que deverá estar acima 
daquele mínimo decidido no acordo. 
(DOURADO, 1993)

A história dos acordos continuou e ainda vai 
continuar. Como explicou Raimundo Pureza, 
presidente da Colônia, “a gente vai reativando 
eles a cada ano que passa, né? Pela forma do 
positivo e do negativo. Então, vamos tentando 
aumentar o positivo e excluir o negativo. É em 
cima do negativo que nós vamos criando novos 
modelos, o que deu certo e o que não deu. 
Então, por essa razão, nós já temos a necessidade 
de tentar fazer uma reforma dos acordos com 
documentos mais novos.”21
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Colonia dos Pescadores Z 15 Igarapé-Miri - PA

Ata da reunião realizada na casa do Sr. Nerino Miranda da Silva, capataz da Colônia de 

Pescadores Z 15 de Igarapé-Miri, onde envolveu todos os moradores do setor para tratar os 

assuntos do controle da pesca no referido rio.

Aos 20 dias do mês de janeiro de 1991 reuniu-se um grupo de moradores do rio Pindobal 

Grande, a começar da casa do Sr. Norberto da Conceição Lima até o ultimo morador do Pindobal 

Açu, Sr. Manoel Martins Lopes. A reunião teve como principal objetivo a preservação da parte 

do rio, envolvendo os seguintes poços: Fazenda, Igarapé Açu, Laranjeira, Pindobal Açu, até as 

cabeceiras do referido rio, ficando privado assim o uso de malhadeiras dentro dos referidos 

poços, baque de água, chocalho, mexeção de beira com varas ou outros materiais e outras 

invasões.

Só será permitido o uso de malhadeira de quinze e trinta metros somente nas praias, de 

acordo com a maré.

Só será permitida a pesca nos poços pela turma pesqueira. A partir de que haja peixe de 

paneiro a mais onde o taleiro só poderá ser um dos coordenadores da organização, no caso, o Sr. 

João Moraes Sacramento.

Os peixes capturados serão divididos em parte iguais entre a turma e a comunidade. A 

parte da comunidade será dividida parte igual entre os 33 moradores do setor. Os principais 

responsáveis por esta divisão é a equipe escolhida pelo grupo, que são os seguintes: João Moraes 

Sacramento, José Raimundo Neto, Pedro Matos Ferreira. Quando o Sr. João Moraes Sacramento 

descobrir que tem o pescado, convoca a equipe coordenadora que terá que se fazer presente no 

mínimo a 03 companheiros para acompanhar os trabalhadores e fazer a divisão do pescado 

como já foi citado.

A fiscalização deverá ser feita pelos proprietários moradores entre si. Deverá ser escrita 

alguma coisa como alerta aos ignorantes dos acontecimentos (ou seja, placas no local 

preservado).

Este documento foi trazido até nós, direção desta Colônia Z 15 de Igarapé-Miri, que lemos, 

analisamos concluímos que devemos valorizá-lo dando-lhes respaldo, nos dispomos a assumir e 

defendê-los onde for necessário, até mesmo em juízo.

Por ser verdade assinamos e carimbamos para valorizá-los melhor. 

Igarapé-Miri 20 de janeiro 1991

Pela direção

Manoel Raimundo Pinheiro – Raimundo Velho

Conteúdo de um dos primeiros acordos de preservação
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Início 

22 Ver no glossário de instrumentos de pesca, anexo 1.

23 Esta última informação está na pesquisa feita em 1993.

Os conflitos
A construção dos acordos não foi fácil. No 

princípio havia um sentimento de que o rio 
fosse propriedade do morador localizado às 
suas margens. Isso provocou um dos maiores 
conflitos desse processo porque, na divisão do 
pescado, o morador das margens ficava com 
1/3 e o que vinha de outra localidade detinha 
os 2/3 restantes. Por outro lado, isso motivou 
a organização da chamada “conservação dos 
rios”, naquela época.

Outro desafio foi o de organizar a 
modalidade de pesca, pois os próprios 
pescadores (ribeirinhos) estavam pescando 
desordenadamente, sem organização de 
modalidade e com apetrechos de dimensão 
bastante prejudicial. Neste momento, o 
pescador ribeirinho começou a achar que a 
Colônia estivesse contra eles, pois acreditavam 
que, uma vez impedindo a “farra” dos 
pescadores (donos de instrumento mais 
moderno), eles reinariam absolutos. 

Os conflitos foram muito além dos 
esperados. Houve cortes de redes, confrontos 
armados com tiros, naufrágio de embarcações 
propositalmente para impedir que se passasse 
rede de pesca em determinados locais 
considerados de procriação das espécies. 

Uma outra estratégia de resistência era 
a seguinte: quando o pescador (dono de 
apetrechos modernos) chegava à comunidade 
para pescar, alguém dali soltava pistola (fogo 

de artifício) para que as pessoas se reunissem 
rapidamente a fim de impedir a pesca.

Percebe-se a fragilidade e o perigo dessas 
formas de organização. Isto se fortaleceu mais 
tarde com os órgãos ambientais com poder de 
polícia e com a maturidade comunitária. 

Dificuldades para a Colônia: os donos dos 
melhores apetrechos de pesca continuavam 
a querer a mesma relação de partilha do 
pescado; os “donos de poços” (que eram 
os donos dos puçás)22 levaram muitas vezes 
o problema para a delegacia de polícia do 
município23.

A partilha
A questão central era a partilha. Os 

donos de terras se consideravam também os 
donos dos rios e o pouco peixe pescado era 
dividido na razão de 1/3 para os donos das 
terras e o restante para o pescador (dono 
dos apetrechos). O povo ribeirinho não 
tinha acesso. Na grande maioria dos casos, 
o taleiro (pessoa que fazia a sondagem do 
cardume do peixe) recebia 5% do pescado. Ele 
geralmente era a liderança da comunidade 
e o responsável pela organização da pesca. 
Era beneficiado neste processo, o que, em 
princípio, o desobrigava de fazer valer a “lei da 
comunidade” (distribuição igualitária de 1/3 do 
pescado entre todos os moradores). Mas essas 
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pessoas eram movidas por um sentimento 
humano muito forte e, em pouco tempo, se 
posicionaram do lado da comunidade. 

As comunidades mais maduras no processo 
discutiam a forma de partilha do peixe, em 
vez de querer simplesmente expulsar os 
pescadores. Consideravam que eles, que 
possuem os instrumentos de pesca, além de 
úteis às comunidades, são moradores que 
naturalmente podem se integrar ao processo. 
Com isso, conflitos dessa natureza seriam 
eliminados. A comunidade também não tinha 
estes instrumentos de pesca, pois eles são 
muitos caros. Poderia comprar, pois o processo 
organizativo previa a formação de uma 
caixinha. No entanto, a grande maioria dos 
donos dos apetrechos de pesca se integraram 
ao processo organizativo e passaram a discutir 
a divisão do pescado com a comunidade. 

Benefícios dos 
acordos 

Os acordos de pesca são uma realidade e 
cada vez mais aumenta o interesse de outras 
comunidades para implantar essa forma de 
manejo. Essas atividades estão possibilitando 
às comunidades vislumbrar uma forma mais 
sustentável de utilização dos recursos naturais. 
Além disso, os acordos reforçam a organização 
comunitária e isso reflete positivamente para 
resolução de outros problemas enfrentados no 
local. 

Em 1993, na pesquisa sobre os acordos de 
preservação dos rios, já citada, os ribeirinhos 
entrevistados afirmaram que, a partir de dois 
meses de suspensão da pesca, já era possível 
conseguir a “bóia” (comida) facilmente. 
Mulheres e crianças conseguiam “defender” o 
almoço.

Em relatório de 9 de março de 2005, a 
comunidade do Alto Anapu apresenta os 
resultados de seu acordo de pesca nos dois 
últimos anos. Em 2003, primeiro ano da 
preservação, dez toneladas de mapará, dois 
de tucunaré e cinco de pescada. Em 2004, 23 
toneladas de mapará; cinco de tucunaré; dez 
de pescada; dois de peixinho branco; um de 
dourada; dois de sarda e outros. Peixes que 
haviam desaparecido e voltaram a aparecer: 
pirapitinga, curimatá, icanga, aruiri, tainha e 
outros. 

Em relação à política pública municipal, em 
1993 foi feito um acordo com o poder público, 
levado a assumir algumas responsabilidades 
em sessão provocada pela Colônia no dia 27 de 
janeiro na Câmara Municipal de Igarapé-Miri. 

Partilha que se faz hoje 
na maioria dos casos:

50% 
para a comunidade

25% 

para o dono da rede 
(que tira daí 10% para o taleiro)

25% 
para o grupo de 
pescadores



Os Acordos de Pesca em Igarapé-Miri 27

Casos em que já 
há acordo

Rio São Lourenço
Entrevista com Jovem Miranda, presidente da Associação Comunitária Ribeirinha Nova 

União do Rio São Lourenço. 

Como começou

“O início foi em 28 de maio de 2000. 
Dezoito pessoas que nos sentamos nesse 
dia, e vimos que não poderia ser desse 
jeito como estava sendo levado. A natureza 
estava sendo destruída pelos próprios 
pescadores que não conservavam nada, só 
queriam tirar o que a natureza oferecia. Por 
falta de conhecimentos, que a gente não 
tinha, a gente degradava o meio ambiente 
e depois botava a culpa na natureza. Lá 
dentro da reunião nós chegamos a uma 
conclusão: a partir de hoje, vamos tirar um 
grupo que possa coordenar esse trabalho 
dentro da área de pesca. E como fui eu 
que me manifestei sobre este trabalho, eu 
procurei a Colônia Z-15 e pedi apoio. Até 
hoje, aquilo que eu não tenho certeza de 
fazer, eu chego até a Colônia, comunico, 
pergunto como devo fazer.
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Chamamos os donos de puçás, que nesse 
tempo eram os que diziam que eram donos 
do poço, que bloqueavam e não davam nada 
a ninguém. Fizemos uma proposta pra eles: a 
partir de hoje, você  tem o direito de bloquear 
com sua rede pra pegar o mapará, mas você 
vai ter a oportunidade de dividir com a 
comunidade. Ditamos uma regra e formamos 
uma comissão. De lá pra frente, a coisa 
começou a funcionar.

Mas foi preciso fazer muitas reuniões, 
muitos debates. Algumas pessoas até hoje 
não aceitam. Eles diziam que eram donos dos 
poços. Pegavam o peixe que tinha, não davam 
um peixe a ninguém e, quando os moradores 
queriam comprar, eles colocavam no barco e 
corriam para a cidade de Igarapé-Miri, porque 
aqui tinha um preço melhor. Hoje, se um 
pescador chegar lá, ele não lança a sua rede se 
não tiver permissão da comunidade”. 

Conteúdo do acordo

“Estabelecemos um acordo que lá nós 
exigimos: malhadeira com malha 25 está 
extinta de lá, não usamos. Fizemos um acordo: 
cada morador tem direito de colocar sua 
malhadeira no máximo até 30 metros. Local: 
em alguns poços de cria nós não permitimos 
isso. Outra coisa: vários companheiros que 
pescam com matapi, também limitamos matapi 
pra ele. Não extinguimos, pra que ele possa 
tirar seu sustento, mas que não vá eliminar 
aquilo que mais tarde vai fazer falta. Segundo 
acordo: não cortar turiás, que é onde o peixe 
faz morada. Terceiro acordo que nós fizemos: 
qualquer tipo de veneno foi proibido e foi 
extinto de dentro da nossa organização. E o 
quarto acordo que fizemos: não aceitamos 
malhadeiras arrastando dentro do rio”. 

Resultados

a) Aumento do pescado
“Nós estamos vendo o resultado desse 

trabalho. No ano que passou, só de dentro 
desse pequeno rio nosso, na safra do peixe que 
se chama mapará, tiramos 12 toneladas, 120 kg 
de mapará. E é um rio pequeno. Mas aumentou 
mesmo o pescado. No início, nós fechamos 
por três meses. Não tem pega. Muita gente 
ficou brava... No primeiro lanço, no primeiro 
bloqueio lá, nós tiramos 40 vasquetas24 de 
peixe. Aí foi que a população viu que tinha 
vantagem preservar e dar continuidade no 
trabalho. Quando eles começaram a ver que 
estava surtindo efeito, aí começou a vir apoio”.

b) Nível de adesão ao acordo e fortalecimento 
da comunidade 

“A comunidade hoje está se manifestando 
cada vez melhor. Algumas pessoas que ainda 
não acreditavam no nosso trabalho, hoje, estão 
chegando com a gente e procurando querer 
ingressar dentro desse grupo. Porque elas 
estão vendo o retorno. Elas, de primeiro, não 
participavam de nenhum peixe. Hoje, às vezes 
o homem está com seu trabalho e quando 
chega no porto dele vê o peixe e o recado: as 
pessoas bloquearam e mandaram pra você. 
Aquelas pessoas que eram contra quando nós 
iniciamos, hoje estão nos dando apoio. Nós 
corremos o risco de sermos apedrejados, mas 
no final tivemos vitória, porque tudo começou 
a dar certo.

Hoje também nós já temos uma associação, 
registrada, cadastrada no cartório”.

24 Uma vasqueta equivale a 40-43 quilos de pescado.
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Dificuldades, conflitos

“Mas temos tido dificuldade. Ainda entram 
alguns invasores querendo desrespeitar a nossa 
organização. Mas nós buscamos o apoio da 
Colônia e a Colônia nos dá, em todos sentidos, o 
apoio necessário dentro do regulamento da lei.

E tem também aquele tipo de gente que fica 
olhando pra ver o que acontece. Até hoje ainda 
tem gente que malha sobre mim. Quando alguém 
lança sua rede n’água e pega um pouco de 
peixe, que não dá pra satisfazer a comunidade, 
aí começa a malhar: você não devia ter mandado 
fazer esse tipo de trabalho, eles cobram 
comigo. Então, eu digo, de maneira amigável: 
Companheiro, procure... Se não tiver peixe, não 
lance sua rede, porque aí não tem discórdia. Lance 
sua rede quando der pra dividir pra todo mundo”.

Fiscalização

“Logo no início eu enfrentei uma luta muito 
grande e fui obrigado a tirar 12 pessoas pra 
trabalhar como fiscal. Porque sempre os invasores 
partiam na parte da noite. E a Colônia nos 
forneceu uma bateria, nos forneceu um farol e de 
noite eu entregava pra cada duas pessoas que 
eram membros da comissão: você, hoje é sua 
noite de ir pro rio, fiscalizar esse tipo de trabalho. 
E aí, quando surgiu esse tipo de fiscalização, 
foi que nós começamos a debater os invasores, 
que eles não atacavam no dia, mas atacavam na 
parte da noite. Foi um dia, dois dias? Não! Foram 
anos em cima dessa luta. Hoje nós já estamos 
mais despreocupados, porque todo mundo está 
entrando em consenso e vendo o resultado da 
luta. Mas acabou? Não acabou. Chegamos a 
prender um invasor lá e mandamos para a Colônia 
uma rede, porque desobedeceu a nossa ordem. A 
pessoa veio até aqui, conversou com o presidente 
e eles liberaram. Mas nos comunicaram que ele 

assinou um documento que nunca mais faria isso. 
E não fez mesmo. De lá pra frente, cada pessoa 
que vai cometendo erro nós vamos punindo 
duramente conforme o acordo que nós temos aqui 
na comunidade.

Punição

Se alguma pessoa errou, o responsável vem 
e me participa: olha, fulano errou isso dessa 
maneira. Eu aprendi assim: vou até essa pessoa, 
sento com ela e pergunto por que ela fez aquilo, 
qual foi o sentido que levou ela a praticar a ação 
errada. E, de acordo com a reação que ela me dá, 
eu aconselho que não faça mais. Se novamente ela 
voltar a praticar o mesmo erro, aí nós aplicamos 
uma punição. Suspendemos ela do trabalho de 
atividade, como fizemos lá com o pescador. Ele 
errou com a gente e no dia da reunião, que era 
pra ele estar, fugiu e foi pegar o peixe. Por esse 
motivo, formamos uma assembléia e suspendemos 
ele por 30 dias. Ele achou ruim, mas foi exemplo 
para os outros, porque passaram a respeitar o 
trabalho da coordenação”.

Partilha

“Nosso acordo é assim: se o bloqueador de 
mapará pegar 20 vasquetas de peixe, é dividido 
ao meio, partes iguais: dez vasquetas vão para o 
bloqueador e dez vasquetas para a comunidade. 
Dentro da nossa comunidade, temos 146 famílias 
que participam da colheita do peixe quando é 
pego dentro da nossa área. Dá aproximadamente 
um total de duas mil e poucas pessoas dentro 
desse rio. Aquele peixe é dividido com todas as 
pessoas que fazem parte da comunidade. Se pra 
uma pessoa tocar uma base de dois quilos, até a 
última casa chegam os dois quilos por família”.
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Forma de organização

“Nós formalizamos assim: eu, como 
representante da organização, dividi as tarefas 
com outros companheiros. Por que? Porque 
só um não pode assumir todo o grupo. Nós 
elegemos 12 pessoas pra serem os fiscais da 
noite. Eles vêem as coisas erradas e repassam 
pra mim. Aí eu analiso e marco uma reunião. 
Lá nós formamos uma assembléia geral. 
A nossa diretoria tem 22 pessoas, porque 
cada uma tem um cargo. Tem os fiscais, tem 
os secretários, tem os vice.  Pra cada um 
coordenar o seu trabalho dentro da sua área. 
Você faz isso, você faz isso, você faz isso. Em 
caso de punições, sou eu quem vai punir? Não. 
Eu apenas coloco em pauta e vai ser decidido 
na reunião. Convocamos a assembléia e a 
assembléia julga. Vamos apedrejar? Não, nós 
vamos educar. A gente está vendo que todo 
mundo entrou no acordo, uma coisa bonita. 
O povo respeita a gente e a gente respeita o 
povo”. 

Educação

“Fizemos uma reunião falando sobre 
educação, direitos e deveres. Porque a pessoa 
educada, eu tenho certeza que ela não maltrata 
a natureza. Ela ajuda a refazer a natureza. Mas 
se ela nunca foi participar de uma reunião, só 
uma pessoa que vai lá na casa dela e conta, 
ela pode aceitar, pode não aceitar. Mas se ela 
for lá na base, na assembléia do núcleo, vai 
ouvir várias pessoas falarem com o mesmo 
objetivo. E vai sair com um negócio em mente: 
Poxa, eu errei até hoje, mas daqui pra frente 
eu vou começar a entrar no coletivo com essas 
pessoas”.

Importância do 
documento escrito

“De dois em dois meses estou formalizando 
uma reunião. É cansativo? Muito cansativo, 
mas eu sempre gosto de, dentro da reunião, 
ter a ata comigo. Porque já aconteceu de 
uma pessoa chegar, quando fui levar uma 
mensagem do erro que ela tinha feito, e dizer: 
Eu não falei isso na reunião. Aí mandei buscar a 
ata e falei: Veja bem onde você falou. Porque a 
palavra o vento leva, mas o escrito permanece. 
É a história, pra poder dar continuidade na 
construção”.

Trabalho voluntário

“O trabalho é voluntário, o pessoal não 
ganha nada, não tem salário pra fazer isso. 
Isso aí é espontânea vontade da pessoa de ver 
as coisas melhores. Aí, pra não cansar muito, 
nós resolvemos dividir o grupo. Assim facilita o 
lado dos outros colegas, que têm se sacrificado 
muito. Mas na hora dos problemas, uma 
pessoa só não resolve, é o grupo todo”.
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Por que e como surgiu a associação

“Quando nós começamos, assim, com 18 pessoas, era um grupo pequeno. Fomos 
levando esse grupo até quando deu suporte. E de lá pra frente, não pode ser resolvido só 
com a comunidade mais... Tinha que ser criada uma associação pra poder levar isso pra 
frente. Foi por esse motivo que nós passamos de comunidade para associação comunitária. 
Foi um degrau além, pra poder ir buscar algum objetivo. É como se fosse a escadinha 
das organizações, começa pequeno e depois precisa organizar mais, de acordo com o 
crescimento”.

Recomendação

“Eu posso dar um recado hoje pras próximas comunidades: se você ainda não tem o 
acordo de pesca, procure fazer este acordo. Dentro dele, você busca a resposta, acha e, eu 
tenho certeza, vai ter uns dias melhores junto com a sua comunidade. Cuide da natureza, 
porque se nós não cuidarmos dela, a natureza vai se desfazendo. 

Nós temos o exemplo disso lá dentro da nossa comunidade. No primeiro ano que nós 
resolvemos fechar (a pesca) por conta própria, antes do prazo dado pela Colônia, tivemos 
um resultado muito grande. No ano de 2004, tiramos 12 toneladas de peixe de dentro da 
nossa água. No passado, em 2000, tirava 20, 40, no máximo 60 kg de peixe. Então, tem 
uma diferença muito grande. 

Eu recomendo isso a todas as comunidades: vamos cuidar da natureza, porque ela 
precisa que nós cuidemos dela. Sem a natureza é difícil sobreviver na área ribeirinha. Cada 
pessoa, cada ser humano que vive na área ribeirinha, que precisa dessa água limpa, que 
cuide da água. Não jogue lixo, porque esse lixo vai pro fundo do mar,  que é onde é a casa 
do peixe. 

Nós também estabelecemos outra regra dada pela Colônia. São vários acordos que 
a Colônia nos passou. Não cortar turiás, não colocar veneno em hipótese alguma nos 
igarapés, não colocar malhadeira de duas pedras no meio do rio, não colocar rede de 
arrastão na maré sobre o rio. Tudo isso é prejudicial para a área ambiental. Esse é o acordo 
que nós fizemos e eu repasso pras outras comunidades. Cuidem dessa maneira, que vocês 
vão ter bom resultado e muito fruto”.
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Coragem, determinação e perseverança

Em Pindobal Grande, foi Filipe Correia Miranda quem falou sobre os 
acordos. Contou que chegou até a ameaçar pescador lá, por causa da 
dificuldade por que passou. Fazer o acordo não foi fácil. “Na primeira 
reunião, eu perdi”. Mas não desistiu. 

“O que me revoltou é que o povo não podia nem comprar o pescado”. 
O pescador levava o peixe para a cidade e não fazia a partilha. “Nos 
organizamos e fomos pedir o 1/3 para a comunidade”. 

Conseguiram o acordo, mas não é fácil mantê-lo funcionando. Filipe já 
foi Agente Ambiental Voluntário (AAV) e viveu momentos difíceis. “Teve 
um cidadão local que procurou pescador de fora para pegar mapará. Fui 
avisado. Fui lá falar que não podia. Ele não quis me ouvir. Fui ao Ibama, que 
me deu cobertura e recolheu a rede.  Então, distribuímos os peixes para a 
comunidade. Mas foi difícil, tive até ameça de morte”. 

Mas continuou na luta: “Enquanto não cortarem minha língua, estou 
falando. Enquanto tiver mão, estou escrevendo”.

Hoje a maior dificuldade é na época do defeso. Mas o acordo vai 
funcionando bem. Atualmente, Filipe não é mais Agente Ambiental 

Voluntário e acha que o que funciona melhor é que “o povo é fiscal um 
do outro”. 

Em caso de erro, a pessoa é advertida até três vezes. Depois 
disso, a punição é mais rigorosa. A norma “mais difícil do pessoal 

obedecer” é aquela que determina o uso exclusivo da malhadeira 
25 (tamanho da malha permitido por lei). Mas, no geral, o 

acordo está funcionando. “Estou há 15 anos à frente desse 
trabalho e é um sucesso”.
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O acordo

“Eu sou pescador, proprietário de rede tipo 
puçá. Quando eles começaram o acordo de pesca 
no Alto Anapu, eu ainda não estava trabalhando 
pra lá. Quando eu entrei, já tinha o acordo de 
pesca deles. Mas hoje está organizado, está 
tudo bonito. A gente trabalha em união lá com 
a comunidade. Cada hora que passa, as coisas 
só estão melhorando. Existem muitos problemas 
com os pescadores, com as pessoas… O povo 
ribeirinho, uns iam pro acordo, outros não iam. 
Alguns diziam que ia dar certo, outros dizendo que 
não. Foi uma luta muito grande e ainda tem luta, 
ainda tem trabalho. Mas a gente tem três colegas 
de pesca, três colegas de turma lá. A gente divide 
o pescado, metade nosso, metade da comunidade.

 Nós entramos junto nesse acordo. Para o 
acordo continuar lá no Alto Anapu, os pescadores 
tiveram que virar para o lado da comunidade. 
Senão não ia prestar, não tinha acordo. Como 
nós vimos que para nós melhorava, porque o 
peixe ia dar mais, nos jogamos para o lado do 
povo. Fizemos esse acordo, eles aceitaram a nossa 
proposta de dar a meia (metade do pescado). 

Lá nós temos dois poços bloqueados que só 
são mexidos quando chega aquela época que dá o 
suficiente para a gente mexer. Aí dá dois lances só 
e para. Só dá de novo quando dá pra mexer.

O problema pra nós... pra nós não,  pro peixe, 

foi essa barragem (Tucuruí). Mas pra nós melhorou 
porque suspendemos a malhadeira. Malhadeira é 
problema para nós seriíssimo. E é a coisa que mais 
tem aí, dentro dessa baía. Ela pega tudo. O que ela 
pega, pega; o que não pega, espanta. E espanta 
mesmo. Para nós isso é um problema. Por isso,  
melhorou muito”.

As dificuldades

“Com tudo isso, ainda tem problema, pessoa 
querendo discutir com a gente. Já teve gente 
querendo me agredir. O pescador é a classe mais 
sacrificada que tem. Sempre quem não presta 
é o pescador. Todos os erros são jogados nas 
costas do pescador, o pescador é que está errado. 
Quando não é assim, todo mundo erra, porque 
a pesca é uma loteria. O camarada bloqueou, 
pegou pouco… Só que tem pessoas que não 
entendem isso. Dificilmente a gente vai pra lá 
pra pegar pouco peixe. Isso aconteceu faz três 
dias atrás, que nós perdemos o peixe. Lançamos 
e não pegamos. Pegamos duas vasquetas e  
pensamos em pegar umas 80. O peixe correu... E 
o que acontece? Nós tivemos muitas cobranças. 
Fomos e sentamos pra reunir com as pessoas. 
Muitas pessoas cobraram da gente. Então é esse o 
problema. O pescador é tudo...”

Alto Anapu
Entrevista com Edgar Barbosa, pescador (dono de rede)
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Organização da pesca

“Nós somos proprietários de rede, eu e os 
colegas. Vamos procurar o peixe, conversamos. 
Por exemplo, nós temos um peixe pra pegar 
no poço. Então nos reunimos lá com uma 
comissão, porque cada grupo tem um 
representante. Lá é dividido em grupo, cada 
grupo tem cinco pessoas que representa. Aí 
a gente conversa: Já tem o peixe no poço, já 
dá pra tirar. Vocês já estão sabendo que a 
hora que der certo, a gente vai pegar ele. A 
gente tem que esperar a hora certa pra fazer 
isso. Tem uma ciência. A gente tem que ter 
um pouco de calma, senão só vai perder. 
Nós fizermos esse acordo ontem, já está 
programado. A hora que der, já não carece 
mais de ficar reunido. 

Para nós, esse problema de reunião com 
o povo, com o grupo todo, com a população, 
não presta. Não presta porque tem pessoa 
mal entendida. Não conhece o trabalho, não 
sabe o que significa a pesca. Chega lá ele vai 
tumultuar, aí a reunião não termina, dá até 
confusão. Quando chegou o acordo de pesca, 
iam pessoas que entendem da pesca para 
conversar, para não dar problema. E até então, 
estamos lá trabalhando unidos. E é muito bom 
o acordo de pesca. 

A gente conversa com uma comissão. Cada 
grupo tem um representante. Quando vamos 
conversar, se reúnem dez pessoas, depois 
cada uma entra no seu grupo e fala que vai 
acontecer isso, isso e aquilo. Já sabe que lá só 
tem que esperar o resultado. Não há aquele 
tumulto de gente, um fala uma coisa, outro fala 
outra. Nós adotamos esse procedimento até 

na hora do trabalho nosso. Se for para o setor 
do grupo de um representante, é só ele que 
vai lá. Não tem porque outro ir lá, pra não dar 
tumulto, ficar falando: Me dá um peixe pra cá, 
me dá um peixe pra lá.

Esse representante foi escolhido pela 
comunidade. Ele vai, pega o peixe e leva para 
a comunidade dividir, cada qual o seu. Porque 
com todo mundo cria tumulto... O trabalho 
da pesca é muito sacrificado. A gente tira o 
dia inteiro no sol, tem aquele momento do 
estresse. Está com fome, leva o dia inteiro sem 
comer e aí de repente chega um mau elemento 
lá falando coisas.... Por isso, nós sentamos pra 
reunir, pra que não aconteça essas coisas. E 
pra nós está muito bom. Já teve momentos 
de a gente se agredir com pessoas que não 
têm nada a ver... Às vezes, a pessoa tem as 
preocupações na cabeça e ainda está com 
a cabeça quente do sol, que o sol esquenta 
muito.... Aí dá problema.

Por isso, temos um grupo e uma comissão. 
Essa comissão são 13 pessoas. Cada um tem seu 
grupo porque é dividido por setores. Porque 
lá é grande pra nós. Tem cinco localidades de 
pesca. E desses cinco lugares, nós dividimos os 
grupos para não complicar muito. A comissão 
fica só dentro daqueles problemas que for 
necessário pra resolver. Fica fora de dividendo 
de peixe, fica fora do rio... 

Mas quando tem problema de alguma 
pessoa fazer algo errado, não é só um 
que resolve não. Aí sim, nós fazemos uma 
assembléia. As pessoas não queriam obedecer, 
então nós prendemos muitas espingardas, 
malhadeiras… A gente vai a primeira vez, vai a 
segunda. Tem três chances para as pessoas. Aí, 
se ela mesmo assim não quer o acordo, a gente 
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entra em ação. Reúne todo o povo, faz a assembléia e a assembléia vai decidir. 
O que a maioria decidir, isso é feito na hora. Conforme o crime, a suspensão 
varia de 15 a 30 dias sem trabalhar. Terminou aquela data, chama a pessoa 
que errou e conversa: se tu tornar a errar, vai aumentar. A comissão nossa lá, 
fica sobre o assunto de trabalho de pesca e é dividida em grupos de cinco 
pessoas. Mas só que tem o xerife, como se diz, o frenteiro. Ele responde por 
tudo que houver. Tem um peixe pra pegar. Vai, fala com fulano, fulano vai falar 
com o povo que é do grupo dele, leva o tumulto pra lá. Mas a comissão está lá 
pra resolver qualquer problema. Tem uma confusão, a comissão tem que ir lá 
resolver o problema. Aí sim a gente faz a assembléia e resolve. Teve problema 
que já foi envolvida até a Colônia daqui”. 

Resultados e benefícios
“O acordo de pesca é bom. Pra nós, melhorou, depois que foi suspensa 

a malhadeira. O pessoal arrastava muito de noite. Depois, todo mundo se 
colocou no seu lugar, pensou, e hoje ninguém malha lá. Tem um acordo de 
usar 30 metros no rio mais estreito e 50 no maior. Faz três anos que eu estou 
trabalhando lá. O primeiro ano que eu entrei, pegamos 12 toneladas. No 
segundo ano, já pegamos quinze. E ano passado, pegamos 22 toneladas de 
peixe. 

Melhorou muito, porque não tinha respeito. Todo mundo chegava e ia 
bagunçando. Hoje, só trabalhamos nós três lá. O pessoal de fora, para entrar lá, 
só se sentar pra conversar. Não vai lá, assim, chegar e fazer como era. Qualquer 
um fazia o que queria... Hoje, não; hoje, existe o acordo de pesca. Existe a 
punição também. Se nós errarmos, somos suspensos. Já uma vez nós fomos 
suspensos 15 dias, porque fizemos uma coisa errada. Porque a gente batalha 
para ganhar, só para ganhar, a gente nunca quer perder, né? Mas é difícil a 
gente só ganhar…

Mas o acordo é bom para nós e para a comunidade geral. Porque a pessoa 
às vezes está trabalhando, chega em casa e tem a comida dela lá (o peixe da 
partilha). É muito bom o acordo...”
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Primeiras dificuldades

“E nós iniciamos o acordo de pesca. Já tem 
uns 15 dias sem taliar25, sem fazer nada, sem jogar 
rede.... Um dia desses a turma insistiu, pedindo 
um peixezinho. Pegamos pouco, oito vasquetas. 
Depois, o pessoal tornou a insistir. Eu falei: “Tá 
pouco peixe, tá miúdo”. Eles insistiram que 
tinha muito peixe, que o peixe tinha rabo, tinha 
cabeça… Que o peixe ia sair... Até disseram: “Se o 
Manoel não quiser, a gente vai mandar buscar o 
Ibama”. Eu continuei trabalhando, organizando. 

Está existindo muita confusão com pessoas 
que não entendem. Então, o maior trabalho que 
a gente tem é conversar com as pessoas, tentar 
explicar. Eles esculhambam a gente, acham que 
a gente está ganhando. A gente tem que tentar 
fazer as pessoas entenderem, mas o problema é 
seriíssimo. Como nós estamos com a organização 
nova, ainda não está bem esquematizado. 
Tiramos umas pessoas pra trabalhar na 
organização, pra me ajudarem. Sou coordenador 
do núcleo de base. Tomo conta de três áreas. 

Nós paramos com a rede de arrastão lá no 
rio. Agora é só malhadeira pequena. Tem uma 
portaria que diz que ela tem que ter 30% da 

25 Usar a tala para procurar cardumes

O caso de uma comunidade 
que está iniciando

Rio das Flores
Entrevista com Manuel Morais, representante do núcleo de base

“Lá no Rio das Flores 
ainda não tem acordo 

de pesca, estamos 
iniciando. A primeira 

reunião que nós 
tivemos pra fazer esse 
acordo foi no dia 4 de 

junho (2005). Foram 
convidadas algumas 
pessoas e vieram 12. 

Ninguém mais quis ir 
porque eles acharam 

que não ia dar certo”.
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Uma comunidade 
onde ainda não 
há acordo

Panacauera

largura do rio. Isso aí 
tudo eu já expliquei para 
a comunidade. O acordo 
de pesca virou lei, mas 
tem que ir trabalhando 
devagarinho. A pior 
coisa que tem é trabalhar 
com gente. A gente tem 
que ir devagar. Tem 
que ter muita calma. Eu 
tenho que ter a cabeça 
fria. Fico tranqüilo, 
deixo eles falarem. Para 
superar as dificuldades, 
só conversando com a 
comunidade. Fazendo 
eles entenderem porque 
têm que respeitar. Então 
a pessoa vai entendendo 
devagar. Essa é a única 
localidade que não está 
sendo respeitada pelos 
pescadores de fora… 
Mas o povo já está 
entendendo que vai dar 
certo. Eles estão parando 
(de pescar no tempo 
que a atividade está 
suspensa).”

Estelita Gomes da Cruz, representante do 
Núcleo de Base, contou que a comunidade tinha 
um Agente Ambiental Voluntário desde 1993. Mas 
ele se sentiu desestimulado por falta de recursos 
financeiros e se afastou. Com isso, aumentou 
o desrespeito às regras de pesca que estavam 
começando a ser discutidas.

Ela considera que a comunidade ainda não 
assumiu a responsabilidade pelo acordo. “Ele 
estava seguro por uma pessoa só… Sabemos 
que nem todos entram em acordo. Mas 
enquanto a gente está fazendo um 
acerto, um outro não quer aceitar.  
Aí sai aquela confusão toda. Lá é 
muito grande, tem muitas famílias 
e é difícil trabalhar. Eu acho que 
precisa de um acordo de pesca 
com punições severas”.

Para conseguir isso, Estelita 
busca o apoio da Colônia e 
considera importante o suporte 
de pessoas de outros lugares. 
“Pessoas que pudessem dar 
palestras ou tentar fazer um 
movimento. Porque a gente 
sempre diz: santo de casa não faz 
milagre”.

Panacauera

Estelita Gomes da Cruz, representante do 
Núcleo de Base, contou que a comunidade tinha 
um Agente Ambiental Voluntário desde 1993. Mas 
ele se sentiu desestimulado por falta de recursos 
financeiros e se afastou. Com isso, aumentou 
o desrespeito às regras de pesca que estavam 
começando a ser discutidas.

Ela considera que a comunidade ainda não 
assumiu a responsabilidade pelo acordo. “Ele 
estava seguro por uma pessoa só… Sabemos 
que nem todos entram em acordo. Mas 
enquanto a gente está fazendo um 
acerto, um outro não quer aceitar.  
Aí sai aquela confusão toda. Lá é 
muito grande, tem muitas famílias 
e é difícil trabalhar. Eu acho que 
precisa de um acordo de pesca 
com punições severas”.

Para conseguir isso, Estelita 
busca o apoio da Colônia e 
considera importante o suporte 
de pessoas de outros lugares. 
“Pessoas que pudessem dar 
palestras ou tentar fazer um 
movimento. Porque a gente 
sempre diz: santo de casa não faz 
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Raimundo Pureza, presidente atual da Colônia, diz que, se 
fossem recomeçar agora, trabalhariam “com uma forma já um 
pouco diferente do que nós começamos. Hoje, por exemplo, 
nós buscaríamos primeiramente as parcerias com órgãos que 
verdadeiramente estão trabalhando na questão dos acordos, na 
questão ambiental. Por exemplo, as autoridades do município, do 
Estado”. 

Se tivesse que dar um conselho para quem está começando um 
trabalho de acordo de pesca, sugere: “Primeiro: você tem que ter 
humildade. Segundo: você tem que ser ouvinte. Terceiro: você tem 
que olhar as previsões, né? Das falações que se dão nas discussões. 
Se a gente hoje vai discutir como é que se faz um acordo de pesca, 
então você tem que verificar primeiro os lados que se tem, pra 
depois entrar dentro do assunto e discutir verdadeiramente. Não 
uma vez, mas sim várias vezes, pra que possa chegar à consciência 
de todo mundo. Pra todo mundo ter essa posição definida, pra saber 
discernir o que é que eles querem e o que é que não dá.”

Aprendizados da 
experiência

“Nós fazemos o nosso vestibular todos os dias. Porque a cada 
momento que você senta pra discutir um assunto com a comunidade, 
você está colocando a sua experiência e recebendo as experiências 
da comunidade. Então, por isso, a gente aprende demais. Aprende 
a prática, aprende a forma, aprende a humildade, a gente aprende 
tudo, na comunidade. Por isso que é a melhor vivacidade que nós 
temos, essa forma de trabalhar. E essa experiência tem que ser 
passada aos nossos líderes, aos nossos agentes, ao nosso pessoal 
do Núcleo de Base, aos nossos comunitários. Por quê? Porque, 
convivendo nesse parâmetro, dentro dessa igualdade, é que a 
comunidade vai ter sucesso de caminhar junto na sua organização 
mais forte.” (Raimundo Pureza, presidente da Colônia Z-15, 2005).

Recomendações 
da experiência da Colônia
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Anexo 01

 Instrumentos de pesca

PARI
Confeccionado de tala de palmeiras (Jupati, 
Aruana, Inajá, etc.). Tecido com cipó de Timbuí da 
mata. Formando as chamadas comboas, utilizado 
para capturar peixes, nas beiras dos rios, praias 
de baias e Igarapés.

PUÇÁ
Rede de lance rápido com 70m de comprimento e 
30m de altura.

REDE DE BLOQUEAR
Instrumento de pesca feita de algodão (antes 
dos anos 80) ou náilon (atualmente) com 
dimensões variadas, mas normalmente com 100m 
de comprimento e 15m de altura. Com malha 
variando entre 40 mm (anos 80) e malha 25 mm 
(atualmente).

Instrumentos 
para pesca 

em locais 
profundos.

PARI
Confeccionado de tala de palmeiras (Jupati, 

nstrumentos
para pesca 

em locais 
profundos.
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ARPÃO
Instrumento de pesca confeccionado com filame 
de aproximadamente 20m, ponta de ferro 
amolada.

AZODRIN
Agrotóxico utilizado no combate de pragas de 
madeiras e que, diluído, é lançado na água, 
intoxicando o peixe. Com isso, fica mais fácil a 
captura. 

CANIÇO
anzol, linha e vara da floresta

ESPINHEL
Instrumento de pesca confeccionado por anzol e 
linha de náilon locado em rio e baía para capturar 
várias espécies carnívoras (Dourada, Filhote, 
Pirarara, Pescada, etc).

FERRADEIRA
Instrumento de pesca composto de fio náilon 
de aproximadamente 20m de comprimento e 
por com três a quatro anzóis em sentido oposto, 
colocados em qualquer espaços para capturar 
peixes por esbarramento.

FLECHA
Instrumento composto por um arco, uma flecha. 
Se for para pescar em lugares profundos, usa-se 
óculos.

MALHADEIRA
Feito de náilon, com 20 a 100m de comprimento e 
3m de altura, malha variável entre 25 a 40mm. É 
utilizada em rios, baías e praias.

PIABA
Instrumento de pesca com isca artificial para 
capturar Tucunaré.
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PINDÁ
Feito de linha, pano vermelho, anzol e vara de 
Jupati. É utilizado para pescar o Tucunaré quando 
está protegendo a ova.

REDE DE LANCEAR CAMARÃO
Instrumento confeccionado com náilon com 4m 
de comprimento e 2,5m de altura, arrastada na 
praias.

REDE DE TAPAR IGARAPÉ
Rede de fibra trançada com comprimento entre 25 
a 30m, altura de 5 a 10m e com malha de 30mm.

TABOCA
Feita de caule de palmeira retirando a parte 
menos densa para servir de abrigo para o peixe. 
Depois de alguns dias é despescado. É colocado 
em poços de Igarapé.

TARRAFA
Instrumento de pesca confeccionado com 
náilon, em formato de cone e com chumbo na 
sua extremidade, medindo um raio de 4 a 5m e 
com 5m de altura, com malha entre 20 a 25mm. 
Em local muito profundo, utiliza-se um filame 
(pedaço de linha) de 10 a 15 metros para auxiliar 
no alcance até o fundo do ambiente de pesca.

TIMBÓ, CUNABI, AÇACU
Venenos retirados de madeiras que foram muito 
utilizados por pescadores para intoxicar o peixe e 
facilitar a captura.

ZAGAIA
Haste de ferro com três pontas extremamente 
amoladas colocadas nas beiras dos igarapés para 
fisgar qualquer espécie de peixes.
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Ata da reunião Realizada no Rio São Lourenço no dia 03/12/1989

Realizou-se no dia 03/12/1989 uma reunião que contou com a participação de 19 

pescadores, que pretendem mudar ou regularizar a situação pesqueira do rio, pois os 

pescadores de outros rios pescam desordenadamente, o que traz sérios prejuízos para a 

comunidade local.

Contando com a presença da diretoria da Colônia na Pesca do presidente Raimundo 

Pureza, foi iniciada a discussão. Após bem debatido foi combinado o seguinte:

1- Que a pesca do mapará seja feita durante dois meses no ano de acordo com a entrada do 

peixe nos poços do rio a critério do terço do pescado. E os capatazes ficaram responsáveis 

pela distribuição.

2- A pesca do matapi seja feita de espera e não na boboia de arrastro.

3- Também foi escolhido através de votos um capataz oficial, o sr. Manoel do Carmo Silva 

Serrão e dois auxiliares, Arnaldo Teles e Manoel de Jesus Almeida Souza (Milton), que 

irão contribuir nas organizações gerais, inclusive na preservação do pescado.

Presidente da Colônia de Pescadores Z-15 de Igarapé-Miri.

Anexo 02

Documentos dos primeiros acordos de preservação
ou acordos de pesca
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Ata da Colônia de Pescadores

Aos 14 dias do mês de junho de 1992, no grupo escolar Pindobal Miri, reuniu-se a comunidade ribeirinha 

desta localidade, para reorganizar o movimento da pesca que vem sendo desrespeitado pelos pescadores e mais 

pessoas que não têm nada a ver com esta organização ou são pessoas sem responsabilidade.

1- Foi feita uma avaliação para saber se esse movimento está dando certo ou não. A resposta da maioria foi 

não está errada.

2- O jovem Benedito Moraes da Silva responsabilizou-se a dar ou não permissão para operador bloquear nos 

poços, o grupo concordou que sim.

3- A quantia de peixe a pegar será a partir de 50 paneiros a mais. O pescador responsabilizou-se a dar a 

metade, quando bloquear nos poços, e a terça nas outras áreas.

4- Ficou combinado que sairá 5% do peixe do grupão para o taleiro. Os trabalhadores da turma só têm direito 

no peixe da comunidade quando for a metade, e tirar uma quantia do peixe do mesmo grupão para dar aos 

que não fazem parte do grupo nem da turma.

5- O dinheiro da venda de peixe que a comunidade da pesca tem depositado no banco ficou para suprir as 

necessidades em caso de doença. Depois, quem usar o dinheiro devolverá o mesmo para não acabar de uma 

vez.

6- O peixe da boca do rio de 2 paneiros abaixo pode ser vendido e passado o dinheiro à comunidade.

Obs: A quantia de peixe da pega fora dos poços será de 20 paneiros acima, e repartir o peixe somente em casas 

habitadas.

Depois de lida a ata e aprovada, os presentes passaram a assinar-se.

Obs: em relação à venda do pescado, será para inteirar e comprar uma rede de bloqueio 

para a própria comunidade ribeirinha.

Manoel da Silva Barros.

Gemano de Barbosa Gonçalves

Pedro Pantoja Moraes

Manoel André da Silva 

André Gonçalves Rodrigues

Lourenço Corrêa

Sebastião Nunes de Freitas

Raimundo Moraes

José Nunes da Silva

Marcos Pereira da Silva

Olgarina da Silva Nunes

Tereza de Jesus Pereira

Emeterio Gonçalves da Silva

Maria Raimunda Lima 

Waldecir dos Santos Gonçalves

Dulcimar Gonçalves 

José Maria Pixuna Gonçalves

Manoel do Socorro Souza

Marivaldo de Jesus Gonçalves

Fernando de Souza

Manoel da Silva Moraes

Cristovam Santana Gonçalves

Agostinhio Moraes Pinheiro

Edimilson Moraes Pinheiro

Benedito Moraes da Silva

Roberto Castor Gonçalves

Célio Roberto Castro Nunes

Electa Pixuna Gonçalves

Manoel Raimundo Pinheiro
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