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Begossi, Ferreira &  Silvano Ribeirinhos do Alto Juruá

 Esse livro pretende tornar acessível dados coletados no Alto Juruá, em particular na Reserva 
Extrativista do Alto Juruá, nos anos de 1993-1994.  Os dados aqui apresentados foram coletados por 
Alpina Begossi com a participação de Benedito D. de Amaral e de Renato A. M. Silvano.
 Iniciamos o livro com essa breve introdução. Seguirá o Capítulo 2, mostrando resultados de 
entrevistas com os ribeirinhos do Alto Juruá, habitantes dos rios Juruá, Tejo, Bagé, Igarapé S. João e 
Rio Breu. As informações incluem idade, escolaridade, criação de animais, pesca, consumo de peixes 
e caça. Alguns desses dados foram usados na tese de mestrado de R. Ferreira (2020, Unisanta). O 
&DStWXOR���LQFOXL�DV�FRQVLGHUDo}HV�¿QDLV��
 Alguns dados já foram publicados e nessa introdução sintetizamos o que foi publicado sobre 
os ribeirinhos da RESEX Juruá principalmente de nossa autoria, referente aos dados coletados em 
1993/1994. Essas informações serão apresentados de forma simples e direta, através de quadros com 
resumos dos trabalhos. Resumos em inglês serão apresentados com a tradução dos mesmos.
 A Reserva Extrativista do Alto Juruá, com 537.946,47 hectares foi criada em 1990 via o 
Decreto s/nº 98.863 de 23 de janeiro de 1990. Não há plano de manejo para essa reserva (consulta 
em 3/4/2020: 14:27) (https://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/
amazonia/unidades-de-conservacao-amazonia/2776-resex-alto-jurua).
 Um dos estudiosos do Alto Juruá, Mauro Almeida, relata o contexto da criação da reserva 
e de personagens importantes como Chico Ginu e Macedo, bem como do Conselho Nacional dos 
Seringueiros (Quadro 1). Vale lembrar a importância de meios de comunicação importantes na região, 
como a radio Verdes Florestas que permitia a comunicação entre os habitantes no Alto Juruá. 
 Há informação em Begossi e Brown (2003:142) de que em 1988 havia um “plano de utilização 
da reserva” aprovado em 1988 pelo Conselho Nacional dos Seringueiros, depois aprovado pelo IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente) em 1991; mas esse não é um plano de manejo e sim um 
Plano de Utilização (Almeida e Menezes, 1994). Almeida (1994, 2004) foi um dos estudiosos do Alto 
Juruá, fornecendo muitas informações da região e dos movimentos dos seringueiros. Comunidades 
de seringueiros e suas associações foram muito importantes no estabelecimento da primeira RESEX, 
no Alto Juruá. O CNS, ou o Conselho Nacional dos Seringueiros, ou a ASAREAJ, Associação 
dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá foram muito importantes na 
elaboração do plano de utilização da RESEX Alto Juruá bem como em sua implantação. Importante 
lembrar que a movimentação do CNS permitiu a ampliação da RESEX, inicialmente prevista para 
a região do Rio Tejo, mas posteriormente ampliada para abrigar o Rio Juruá, após a pressão das 
lideranças locais.

CAPÍTULO 1: Introdução
O Alto Juruá: os ribeirinhos e a reserva
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Quadro 1. In�$OPHLGD��0��:��%����������'LUHLWRV�j�ÀRUHVWD�H�DPELHQWDOLVPR��VHULQJXHLURV�H�VXDV�
lutas,  RBSC 19(55):33-53. 

Na pag. 1:
Os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos anos de 1970. Começaram 
a se articular como um movimento agrário no início dos anos de 1980, e na década seguinte 
conseguiram reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativas 
após o assassinato de Chico Mendes.

Na pag. 40:
O rio Tejo pertencia ao município de Cruzeiro do Sul no oeste acreano e contava com um 
Sindicato de Trabalhadores Rurais desde 1979, resultado de um processo de sindicalização 
conduzido por João Maia. Em 1981, havia delegados sindicais em regiões banhadas por dois 
DÀXHQWHV� GR� ULR� 7HMR� ±� ULR� %DJp� H� 5LR]LQKR� GD� 5HVWDXUDomR�� DOJXQV� GHOHV� FRP� H[SHULrQFLD�
na Revolta do Alagoas, uma greve de seringueiros do município vizinho de Tarauacá, num 
seringal cujos fundos eram os divisores de água do alto Tejo. Os moradores pobres, e mesmo os 
patrões menores, viam esses delegados com respeito, como representantes de uma instituição 
desconhecida, mas que era apoiada pelo governo federal e pelas leis. O principal delegado 
sindical no alto Tejo, no Riozinho da Restauração, chamava-se João Claudino, um seringueiro 
que viera com alguns companheiros do seringal Alagoas.

Na pag. 46:
A primeira tarefa de Macedo, em março de 1988, foi visitar o rio Tejo, onde contatou Chico Ginu 
(que atuava no alto Tejo) e Damásio (que atuava no médio Tejo), ambos delegados sindicais. 
Em julho, Macedo publicou na imprensa da capital acreana uma proposta para a criação de 
uma reserva extrativista no rio Tejo. 

 O Quadro 2 refere-se aos primeiros resultados da pesquisa, após as coletas, que incluíam as 
casas de ribeirinhos, em coletas e entrevistas em Julho de 1993 e 1994.
 O Quadro 3 já expande a ideia de RESEX, comparando a recém-criada RESEX Juruá, em 
1990, década da coleta de dados, com propostas de manejo para a Mata Atlântica. Essa expansão leva 
a comparações entre a subsistência e economia dos caboclos do Alto Juruá com a dos caiçaras da Mata 
Atlântica e as perspectivas de conservação dessas áreas de alta diversidade cultural e biológica.
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Quadro 2. Fishing, farming and rubber-tapping: the Upper Juruá Extractive in Acre, Brazil. 
Begossi, A., Amaral, B. D. do and Silvano, R. A. M. 1995. Indigenous knowledge and 
Development Monitor 3(2): 28.
5HVHDUFK�RQ�HWKQRHFRORJ\�DQG�¿VKLQJ�LQFOXGHV�H[DPLQDWLRQ�RI�WKH�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�KXPDQV�
DQG�¿VK��DV�ZHOO�DV�WKH�FROOHFWLRQ�RI�ORFDO�NQRZOHGJH�DERXW�¿VK��WKHLU�XVHV�DV�IRRG�DQG�PHGLFLQH��
DQG�WKH�WDERRV�DVVRFLDWHG�ZLWK�WKHP��0RUH�WKDQ�����LQWHUYLHZV�ZLWK�ORFDO�IDPLOLHV�KDYH�EHHQ�
FRQGXFWHG�DORQJ�WKH�ULYHUV�-XUXi��7HMR��%DJp��6mR�-RmR�DQG�%UHX��7KH�¿UVW�UHVXOWV�DUH�IURP�WKH�
Juruá river area and the rubber-tapping area along the Tejo river. Crops include manioc, beans, 
PDL]H�DQG�WREDFFR��)DPLOLHV�UDLVH�FKLFNHQ��SLJV��FDWWOH��DQG�D�IHZ�JRDWV�DQG�VKHHS��)DPLOLHV�
KRXVHV�DUH�VFDWWHUHG�DORQJ�WKH�ULYHUV��%RWK�¿VKLQJ�DQG�KXQWLQJ�DUH�VXEVLVWHQFH�DFWLYLWLHV��DQG�
WKH�PDLQ�¿VKLQJ�WHFKQRORJLHV�DUH�FDVW�QHWV��DQG�KRRN�DQG�OLQHV�
A pesquisa sobre etnoecologia e pesca inclui o exame da relação entre seres humanos e peixes, 
bem como a coleta de conhecimento local sobre peixes, seus usos como alimento e remédio e os 
tabus associados a eles. Mais de 100 entrevistas com famílias locais foram realizadas ao longo 
dos rios Juruá, Tejo, Bagé, São João e Breu. Os primeiros resultados são da área do rio Juruá e da 
área de seringueiros ao longo do rio Tejo. Os cultivos incluem mandioca, feijão, milho e tabaco. 
As famílias criam frango, porcos, gado e algumas cabras e ovelhas. As casas das famílias estão 
espalhadas pelos rios. Tanto a pesca quanto a caça são atividades de subsistência e as principais 
tecnologias de pesca são tarrafas, anzóis e linhas.

Quadro 3. Extractive reserves in the Brazilian Amazon: an example to be followed in the 
Atlantic Forest? Begossi, A. 1998. Ciência e Cultura 50 (1): 24-28.
One of the challenges in contemporary ecological studies is not only the conciliation of native 
SHRSOH�ZLWK�FRQVHUYDWLRQ�XQLWV��EXW�DOVR�GH�LQYROYHPHQW�RI�WKRVH�SHRSOH�LQ�WKH�ORFDO�PDQDJHPHQW�
RI�UHVRXUFHV��0DQ\�WUDGLWLRQDO��RU�QHR�WUDGLWLRQDO��PHWKRGV�PD\�EH�DVVRFLDWHG�ZLWK�HFRORJLFDO�
principles and this idea is part of the concept of an extractive reserve. One example is the 
Upper Juruá Extractive Reserve. Here I analyze the possibilities to expand the idea of extractive 
reserves to the Atlantic Forest.
8P�GRV�GHVD¿RV�GRV�HVWXGRV�HFROyJLFRV�FRQWHPSRUkQHRV�QmR�p�DSHQDV�D�FRQFLOLDomR�GH�SRYRV�
nativos com unidades de conservação, mas também o envolvimento dessas pessoas na gestão 
local de recursos. Muitos métodos tradicionais (ou neo-tradicionais) podem estar associados 
a princípios ecológicos e essa ideia faz parte do conceito de reserva extrativista. Um exemplo 
é a Reserva Extrativista do Alto Juruá. Aqui analiso as possibilidades de expandir a ideia de 
reservas extrativistas para a Mata Atlântica.

 Cabe citar literatura sobre os ribeirinhos habitantes da Amazônia, os caboclos que vivem a 
beira rio, podendo essa ser encontrada em Begossi (1998a,b, 2001 – essas incluem o Alto Juruá), 
Morán (1974) e Nugent (1993), dentre outros. Há informação nessa literatura sobre a sua subsistência, 
incluindo sobre os peixes do Alto Juruá (Silvano et al.,2001) onde o uso dos peixes no Alto Juruá 
também é descrito. Cabe ainda citar os usos medicinais de peixes de regiões de alta biodiversidade, 
como a Mata Atlântica e a Amazonia (Begossi e Ramires, 2013).
 Em outros estudos encontramos análises sobre o desempenho e resiliência das reservas 
extrativistas e de desenvolvimento sustentável, comparando inclusive a RESEX Alto Juruá (Quadro 4).
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Quadro 4. Extractive and Sustainable Development Reserves in Brazil: resilient alternatives 
WR�¿VKHULHV"��Lopes, P. F. M., Silvano, R. A. M. e Begossi, A. 2011. Journal of Environmental 
Planning and Management 54 (4): 421-443.
7KLV�VWXG\�XVHV�WKH�VRFLR�HFRORJLFDO�UHVLOLHQFH�FRQFHSW�WR�FRPSDUH�WZR�FDWHJRULHV�RI�¿VKHULHV�FR�
PDQDJHPHQW�LQ�%UD]LO��([WUDFWLYH�DQG�6XVWDLQDEOH�'HYHORSPHQW�5HVHUYHV��(FRORJLFDO�UHVLOLHQFH�
ZDV�HVWLPDWHG�E\�WKH�LQGLFDWRUV��UHVHUYH�DUHDV��KXPDQ�GHQVLW\�DQG�WKH�H[LVWHQFH�RI�EXৼHU�]RQHV�
DURXQG�WKH�UHVHUYHV��,QGLFDWRUV�IRU�VRFLDO�UHVLOLHQFH�ZHUH�JURXSHG�LQ�WZR�FDWHJRULHV��ÀH[LELOLW\�
�DVVHVVHG� E\� OLYHOLKRRG� GLYHUVL¿FDWLRQ� DQG� UHVRXUFHV� H[SORLWHG�� DQG� FDSDFLW\� WR� RUJDQL]H�
�DVVHVVHG�E\�ORFDO�JRYHUQUQHQWD��GHPDQG�IRU�UHVHUYH�FUHDWLRQ��H[LVWHQFH�RI�¿VKLQJ�PDQDJHPHQW�
UXOHV� RU�PDQDJHPHQW� SODQV�� SDUWLFLSDWLRQ� LQ� WKH� GHFLVLRQ��PDNLQJ� SURFHVV� DQG� H[LVWHQFH� RI�
VHOI�PRQLWRULQJ���$PD]RQLDQ� UHVHUYHV� DUH� ODUJHU�� KDYH� EXৼHU� ]RQHV� DQG� SHRSOH� GHSHQG� RQ� D�
EURDGHU�UDQJH�RI�QDWXUDO�UHVRXUFHV�FRPSDUHG�WR�WKRVH�RQ�WKH�FRDVW��+RZHYHU��WKH�LQKDELWDQWV�RI�
FRDVWDO�UHVHUYHV�FDQ�UHO\�RQ�HFRWRXULVP�DQG�MREV�RXWVLGH�WKH�UHVHUYHV��ZKLFK�PD\�UHGXFH�ORFDO�
¿VKLQJ�SUHVVXUH��%RWK�UHJLRQV�KDYH�UHVHUYHV�FUHDWHG�XVLQJ�WRS�GRZQ�LQLWLDWLYHV�DV�ZHOO�DV�WKRVH�
FUHDWHG�IURP�ORFDO�GHPDQGV��<HW��SDUWLFLSDWLRQ�LQ�GHFLVLRQ�PDNLQJ�LV�QRW�QHFHVVDULO\�UHODWHG�WR�
the origin of demand and the level of local involvement can be limited in either case. Unless 
FR�PDQDJHPHQW�LV�IROORZHG�E\�DGDSWLYH�PDQDJHPHQW��LQFUHDVHG�ORFDO�SDUWLFLSDWLRQ�RI�SHRSOH�LQ�
PDQDJHPHQW�DQG�WKH�GLYHUVL¿FDWLRQ�RI�HFRQRPLF�
Este estudo utiliza o conceito de resiliência socioecológica para comparar duas categorias de co-
-gerenciamento pesqueiro no Brasil: Reservas de Desenvolvimento Extrativista e Sustentável. A 
resiliência ecológica foi estimada pelos indicadores: áreas de reserva, densidade humana e exis-
tência de zonas-tampão ao redor das reservas. Os indicadores de resiliência social foram agru-
SDGRV�HP�GXDV�FDWHJRULDV��ÀH[LELOLGDGH��DYDOLDGD�SHOD�GLYHUVL¿FDomR�GRV�PHLRV�GH�VXEVLVWrQFLD�H�
recursos explorados) e capacidade de organização (avaliada pela demanda local / governamental 
para a criação de reservas, existência de regras ou planos de manejo de pesca, participação na 
tomada de decisão), processo de fabricação e existência de auto-monitoramento). As reservas da 
Amazônia são maiores, têm zonas de amortecimento e as pessoas dependem de uma gama mais 
ampla de recursos naturais em comparação com os da costa. No entanto, os habitantes das reser-
vas costeiras podem contar com ecoturismo e empregos fora das reservas, o que pode reduzir a 
pressão local da pesca. Ambas as regiões têm reservas criadas usando iniciativas de cima para 
baixo e também criadas a partir de demandas locais. No entanto, a participação na tomada de 
decisões não está necessariamente relacionada à origem da demanda e o nível de envolvimento 
local pode ser limitado em ambos os casos. A menos que o co-gerenciamento seja seguido pelo 
JHUHQFLDPHQWR�DGDSWDWLYR��PDLRU�SDUWLFLSDomR�ORFDO�GDV�SHVVRDV�QR�JHUHQFLDPHQWR�H�GLYHUVL¿FD-
ção das atividades econômicas.

 Além dos citados acima, outros estudos abordaram a ecologia alimentar, reportando dados 
sobre as espécies de peixes mais usadas no consumo de pescadores costeiros (Begossi et al., 2017) e 
de ribeirinhos, mostrando que há peixes cujo conhecimento é muito escasso, especialmente nos rios 
da Amazônia (Begossi et al. 2019) (Quadro 5).
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Quadro 5. Fish consumption on the Amazon: a review of biodiversity, hydropower and food 
security issues.  Begossi, A., Salivonchyk, S. V., Hallwass, G.,   Hanazaki, N., Lopes, P. F. M., 
Silvano, R. A. M., Dumaresq, D. and Pittock, J. 2019. Brazilian Journal of Biology, 79 (2): 345-
357,  https://doi.org/10.1590/1519-6984.186572. 
7KH�ODFN�RI�NQRZOHGJH�DERXW�WKH�PDMRULW\�RI�¿VK�VSHFLHV�KDUYHVWHG�LQ�$PD]RQLDQ�VPDOO�VFDOH�
¿VKHULHV��LQ�DVVRFLDWLRQ�ZLWK�LPSDFWV�IURP�K\GURHOHFWULF�SRZHU�SODQWV��PD\�OHDG�WR�ELRGLYHUVLW\�
loss and a decrease in the protein food supply for riverine Amazonians. This study uses existing 
GDWDVHWV�RQ�¿VKHULHV�DQG�ULYHULQH�GHYHORSPHQWDO�SURMHFWV� WR� LQIHU�HৼHFWV�DVVRFLDWHG�ZLWK�¿VK�
ORVVHV�ZKHUH�DFWXDO�GDWD�DQG�RXWFRPHV�DUH�QRW�DYDLODEOH��7KH�WDUJHWHG�¿VK�VSHFLHV¶�VWDWXV�PD\�EH�
UHJDUGHG�DV�HLWKHU�WKUHDWHQHG�RU�WKHUH�EHLQJ�QR�NQRZOHGJH�RI�WKHLU�FRQVHUYDWLRQ�UHTXLUHPHQWV��
ELRORJ\�RU�HFRORJ\��$PRQJ�WKH����$PD]RQLDQ�¿VK�VSHFLHV�WKDW�DUH�WKH�PRVW�LPSRUWDQW�IRU�WKH�
GLHW�RI�WKH�ULYHULQH�¿VKHUV������DUH�QRW�DVVHVVHG�RU�WKHLU�ELRORJLFDO�LQIRUPDWLRQ�LV�XQNQRZQ��
DFFRUGLQJ�WR�WKH�,8&1�5HG�/LVW��&RQVHTXHQWO\��WKH�HৼHFWV�FUHDWHG�E\�WKH�WKRURXJKO\�GLVUHJDUGHG�
WUDGH�Rৼ�EHWZHHQ�HQHUJ\�JHQHUDWLRQ�DQG�IRRG�VHFXULW\�LQ�WKH�SODQQLQJ�RI�$PD]RQLDQ�ODQG�XVH�
KDYH�EHHQ�ZRUVHQHG�E\�WKH�ODFN�RI�ELRORJLFDO�DQG�HFRORJLFDO�LQIRUPDWLRQ�RQ�¿VK�VSHFLHV��
A falta de conhecimento sobre a maioria das espécies alvo de comunidades pesqueiras da 
Amazônia, associada ao impacto das hidrelétricas pode levar ao descréscimo da biodiversidade e 
da disponibilidade de proteína para os ribeirinhos da Amazônia. As espécies alvo são vulneráveis 
ou pouco conhecidas em sua biologia ou ecologia. Dentre 90 espécies de peixes importantes na 
dieta dos ribeirinhos, 78% não são estudadas ou sua biologia é desconhecida, de acordo com a 
lista da UICN. Dessa forma, os efeitos criados pela negligenciada relação de custo e benefício 
entre a produção de energia e a segurança alimentar no planejamento da Amazônia tem ainda 
piorado a situação de desconhecimento sobre as espécies de peixes. 

 O livro por Silvano et al. 2001 inclui os peixes mais importantes coletados no Alto Juruá em 
1994, com ilustrações de cada espécie e com informações sobre o uso dessas pelos ribeirinhos.
 Além dos dados sobre uso de recursos naturais, incluindo peixes, pelos moradores ribeirinhos da 
RESEX do Alto Juruá, nossa pesquisa incluiu também coletas de peixes através de pesca experimental. 
Essa coleta foi realizada com baterias de redes de espera com diferentes tamanhos de malhas, durante 
as épocas de seca e cheia, resultando em um levantamento de mais de 100 espécies de peixes e de 
aspectos ecológicos, como sazonalidade e habitats (Silvano et al. 2000, 2001, Quadros 6 e 7).

Quadro 6. Peixes do Alto do Rio Juruá (Amazonas, Brasil). Renato A. M. Silvano, Osvaldo 
T. Oyakana, Benedito D. do Amaral e Alpina Begossi. 2001. EDUSP, 304 p. ISBN 13: 
9788531405778.
$V�PRGL¿FDo}HV�DPELHQWDLV�TXH�RV�ULRV�DPD]{QLFRV�YrP�VRIUHQGR�FRORFDP�HP�ULVFR�RV�SHL[HV�
da região. Reservas extrativistas, como a do Alto Juruá, estão entre as principais formas de 
preservação, uma vez que conciliam a conservação ambiental com o sustento de populações 
locais. Com o objetivo de fornecer subsídios para iniciativas de manejo da pesca e conservação 
dos peixes amazônicos, os autores desse livro realizaram extensa pesquisa sobre a fauna e a 
pesca na reserva. O resultado é apresentado em Peixes do Alto Rio Juruá, que reúne imagens 
e informações referentes a mais de 100 espécies, incluindo algumas ainda não descritas pela 
ciência. A obra revela a inestimável riqueza de formas de vida da região e sua grande importância 
para a população.
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Quadro 7. Spatial and Temporal Patterns of Diversity and Distribution of the Upper Juruá 
River Fish Community (Brazilian Amazon). Renato A. M. Silvano, Osvaldo T. Oyakana, 
Benedito D. do Amaral. 2000. Environmental Biology of Fishes 57: pages 25–35. https://doi.
org/10.1023/A:1007594510110
:H�VWXGLHG�VSDWLDO�DQG�WHPSRUDO�SDWWHUQV�LQ�¿VK�VSHFLHV�FRPSRVLWLRQ�DQG�GLYHUVLW\�DW�WKH�XSSHU�
-XUXi�5LYHU�ORFDWHG�LQ�WKH�ZHVW�%UD]LOLDQ�$PD]RQ��:H�FROOHFWHG�ZLWK�JLOOQHW�����¿VKHV�EHORQJLQJ�
WR����VSHFLHV�LQ�WKH�PDLQ�-XUXi�5LYHU��LWV�WULEXWDULHV�DQG�WKH�ÀRRGSODLQ�ODNHV�GXULQJ�ZHW�DQG�
GU\�VHDVRQV��)LVK�DEXQGDQFH�DQG�VSHFLHV�ULFKQHVV�ZHUH�JUHDWHU�LQ�WKH�GU\�VHDVRQ��'XULQJ�WKDW�
VHDVRQ��¿VKHV�PD\�EH�FRQFHQWUDWHG�GXH� WR� WKH� ORZ�ZDWHU� OHYHO��EHLQJ�FDXJKW�PRUH�HDVLO\�E\�
JLOOQHWV��7KHUH�KDV�EHHQ�D�WUHQG�WRZDUGV�D�JUHDWHU�¿VK�ELRPDVV�FDXJKW�LQ�ODNHV��7KLV�PLJKW�EH�
DVVRFLDWHG�ZLWK�D�JUHDWHU�HQYLURQPHQWDO�VWDELOLW\�DV�ODNHV�PD\�EH�OHVV�VXEMHFW�WR�ODUJH�YDULDWLRQV�
LQ�ZDWHU�OHYHO��7KH�¿VK�FRPPXQLWLHV�GLৼHUHG�EHWZHHQ�WKH�WZR�VHDVRQV�DQG�EHWZHHQ�ODNHV�DQG�
the lotic environments (main river and tributaries). Fish species from the family Curimatidae 
ZHUH�PRVW�DEXQGDQW� LQ� WKH� ODNHV��ZKLOH�Pimelodus spp. and Hypostomus spp. predominated 
LQ�WKH�PDLQ�-XUXi�5LYHU��6HDVRQDO�YDULDWLRQV�LQ�¿VK�FRPPXQLWLHV�PD\�EH�UHODWHG�WR�GLৼHUHQFHV�
LQ�WKH�PLJUDWRU\�EHKDYLRU�DPRQJ�¿VK�VSHFLHV��6XFK�VSDWLDO�DQG�WHPSRUDO�SDWWHUQV�LQÀXHQFLQJ�
¿VK� FRPPXQLW\� VWUXFWXUH� DW� WKH� 8SSHU� -XUXi� ([WUDFWLYH� 5HVHUYH� PXVW� EH� DFFRXQWHG� IRU� LQ�
management and conservation strategies.
Nós estudamos os padrões espaciais e temporais da composição e diversidade de espécies de 
peixes no Alto Rio Juruá, localizado no oeste da Bacia Amazônica. Nós coletamos, com redes 
de espera, 822 peixes pertencendo a 90 espécies na calha do Rio Juruá, seus tributários e os 
lagos de planície de inundação durante as épocas de seca e cheia. A abundância e diversidade 
de peixes foram maiores na época seca. Durante essa época os peixes podem estar mais 
concentrados devido ao menor nível da água, sendo mais facilmente capturados pelas redes de 
espera. Houve uma tendência de uma maior biomassa de peixes capturada nos lagos. Isso pode 
estar associado a uma maior estabilidade ambiental, uma vez que os lagos podem estar menos 
sujeitos a grandes variações no nível da água. As comunidades de peixes diferiram entre as duas 
épocas e entre os lagos e ambientes lóticos (rio principal e tributários). As espécies de peixes da 
família Curimatidae foram mais abundantes nos lagos, enquanto Pimelodus spp. e Hypostomus 
spp. predominaram no Rio Juruá. As variações sazonais nas comunidades de peixes podem 
estar relacionadas às diferenças no comportamento migratório entre as espécies de peixes. Esses 
SDGU}HV�HVSDFLDLV�H�WHPSRUDLV�LQÀXHQFLDQGR�D�HVWUXWXUD�GDV�FRPXQLGDGHV�GH�SHL[HV�QD�5HVHUYD�
Extrativista do Alto Juruá devem ser considerados em estratégias de manejo e conservação.

 Seguem algumas imagens da RESEX Juruá, de Julho de 1993, época da primeira parte da 
pesquisa de campo. 
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Imagens do Alto Juruá, 1993, fotos A. Begossi

$OJXPDV� ¿JXUDV� VmR� QRWiYHLV� DR�PRVWUDU� D� DOWD� GLIHUHQoD� QD� YD]mR� GRV� ULRV�� REVHUYDGD� QRV� DOWRV�
barrancos. Vale ainda observar a pesca, com tarrafa ou arpão, dentre outras técnicas.

Figuras 1.1 a 1.9. Casas ribeirinhas na RESEX Alto Juruá.



8



9



10

Figuras 1.10-1.12. A farinha de mandioca
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Figuras 1.13-1.15. A pesca no Alto Juruá
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Figuras 1.16-1.17. Barcos no Alto Juruá
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Figuras 1.18-1.19. Os Ashaninka do Rio Breu
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Ribeirinhos do Alto JuruáBegossi, Ferreira &  Silvano

 As reservas extrativistas foram criadas em 1990 através do conselho nacional dos seringueiros 
tendo como objetivo conceder direitos de usufruto a longo prazo para as populações que habitam 
iUHDV�ÀRUHVWDLV��6FKZDUW]PDQ���������$�5(6(;�$OWR�-XUXi��FULDGD�HP�������HVWi�ORFDOL]DGD�QR�HVWDGR�
do Acre, Brasil, Municipio de Marechal Thaumaturgo (Figuras 2.1-2.3).

Figura 2.1 – Mapa de localização do estado do Acre

CAPÍTULO  2
Os ribeirinhos entrevistados no Alto Juruá: Rios 
Juruá e Tejo, Rio Bagé, Igarapé S. João e Rio 
Breu 1993-1994

Elaborado com base em: relatórios de viagem (Begossi e Amaral, B. D.  et al., 1993; 
Silvano, 1994), Begossi et al. (1999), Ferreira et al. (2020) e Silvano et al. (2001).
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Figura 2.2 Localização da RESEX Alto Juruá no Acre.

Figura 2.3 Os rios da RESEX Alto Juruá: os principais rios que cortam a reserva são os Rios Juruá e Tejo. O 
trabalho de pesquisa também incluiu os igarapés S. João, Rios Bagé e Breu (esses rios são vistos a partir da 

estrela em vermelho).

Este capítulo tem como objetivo divulgar os resultados das entrevistas com as comunidades 
ribeirinhas da reserva extrativista (RESEX) do Alto do Juruá sobre os recursos da região, em especial, 
peixes. São descritos resultados sobre a pesca, mudanças alimentares e a segurança alimentar da 
população da RESEX estudada nos anos de 1993/1994. Para este estudo foram utilizados os dados 
coletados no relatório de viagem de Alpina Begossi e Benedito Domingues do Amaral de 1993 e de 
Renato A. M. Silvano de 1994, bem como publicações (Begossi et al., 1999; Silvano et al., 2001), 
dentre outras (Capítulo1).
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MATERIAL E MÉTODOS

 Foram utilizados os dados coletados no relatório de viagem de Alpina Begossi e Benedito 
Domingues do Amaral de julho de 1993, o artigo “8VHV�RI�¿VK�DQG�JDPH�E\�LQKDELWDQWV�RI�QD�([WUDFWLYH�
5HVHUYH�RI�WKH�8SSHU�-XUXi��$FUH��%UD]LO” (Begossi et al.,1999). Os dados de 1993 fazem parte de um 
projeto realizado sobre a Etnoecologia pesqueira no Alto do Juruá, incluindo conhecimentos sobre 
os recursos naturais por moradores da RESEX e sobre os métodos de pesca, consumo de peixes e 
DVSHFWRV�HFRQ{PLFRV��2�¿QDQFLDPHQWR�IRL�GD�)XQGDomR�0F$UWKXU�H�)$3(63�HP������������SURMHWR�
esse mais amplo e coordenado por Cunha, M.; Almeida, M e Brown K.S. CNPq também participou 
através de bolsa de produtividade a AB nessas datas e a atual 301592/2017-9 e através de bolsa de 
produtividade atual para RAMS 303393/2019-0.

Relatório de viagem (1993)

De acordo com o relatório de viagem de Alpina Begossi e Benedito Domingues do Amaral 
de julho de 1993, a pesquisa de campo incluiu entrevistas e coletas de peixes. As entrevistas foram 
semiestruturadas tendo como base questionários (Anexo). No sentido de coletar dados das famílias 
selecionadas ao acaso, foi feita uma amostragem sequencial nos principais rios da reserva (Juruá e 
7HMR���$�DPRVWUD�LQFOXLX�HQWUHYLVWDV�HP�����GDV�FDVDV�DYLVWDGDV�GD�PDUJHP�GRV�ULRV��RX�VHMD��XPD�
família era entrevistada e quatro famílias seguintes ignoradas. O percurso realizado para a coleta dos 
dados está no Anexo. Os peixes foram coletados através de doações dos pescadores e em pescarias 
FRP�WDUUDID���0DWHULDO�FROHWDGR�IRL�¿[DGR�HP�IRUPRO�D������DUPD]HQDGR�HP�UHFLSLHQWH�SOiVWLFR�H�IRL�
LGHQWL¿FDGR�SRU�%��'��$PDUDO�(ver Anexos 1 e 2).

Relatório de viagem (1994)

De acordo com o relatório de viagem de Renato A. M. Silvano, as atividades realizadas na 
YLDJHP�GR�SHUtRGR�GH����D����GH�MXOKR�GH������WLYHUDP�R�REMHWLYR�GH�FROHWDU�GDGRV�DWUDYpV�GD�SHVFD�
experimental, utilizando aparelhos gps para registrar as localidades de coleta. Foram coletados ao 
PHQRV���SHL[HV�GH�FDGD�HVSpFLH��TXH� IRUDP�¿[DGRV�DWUDYpV�GH� IRUPRO�D������RV�SHL[HV�FROHWDGRV�
IRUDP�HWLTXHWDGRV�H�HQWUHJXHV�DR�PXVHX�GH�SHVFD�GD�863�SDUD�LGHQWL¿FDomR�GDV�HVSpFLHV�ELROyJLFDV��
Os peixes foram coletados utilizando 18 redes de espera de10m de comprimento e altura de 1 a 2 
metros, com malhas de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 e 16cm entre nós opostos (Silvano et al. 2000).

RESULTADOS

DADOS SOCIAIS DOS ENTREVISTADOS: 

x� idade, nascimento e escolaridade

 Dados sociais da reserva extrativista alto do Juruá, foram obtidos através de 94 entrevistas nos 
Rios Juruá e Tejo, 16 no Rio Bagé, 16 no Igarapé São João e 7 no Rio Breu, total de 133 entrevistas 
(Tabela 1).
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Tabela 2.1 Número de entrevistados na RESEX Alto Juruá, 1993/1994.

NÚMERO DE ENTREVISTADOS 
JURUA/ TEJO BAGÉ IGARAPÉ SÃO JOÃO BREU

94 16 16 7

 Dentre estes entrevistados, 55 são mulheres e 39 são homens somando-se o Rio Juruá e o Rio 
Tejo; no Rio Bagé, 10 são mulheres e 6 homens, no Igarapé S. João, 9 são mulheres e 7 são homens e 
no Rio Breu, 3 são mulheres e 4 são homens  (Figura 2.4).

Figura 2.4 Entrevistas de mulheres e homens na RESEX Juruá, 1993/1994 ( 133 entrevistas).

Tabela 2.2  Idade dos entrevistados na RESEX Alto Juruá 1993/1994

DADOS SOBRE AS IDADES
JURUA/ TEJO BAGÉ IGARAPÉ SÃO JOÃO BREU

MÉDIA 34 35 23 38
MÁXIMA 77 66 37 58
MÍNIMA 15 15 18 20

 A idade média dos entrevistados moradores dos Rios Juruá e Tejo é de 34 anos,  no Rio Bagé 
a idade média é de 35 anos, no Igarapé São João a idade média é de 23 anos e no Rio Breu a idade 
média é de 38 anos (Figura 2.5).
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Figura 2.5 Média de idade dos entrevistados na RESEX Juruá, 1993/1994 (133 entrevistas).

 A idade máxima dos entrevistados variou de 77 anos nos Rios Juruá e Tejo e 37 anos no Rio 
Breu; a idade mínima de 15 a 20 anos (Tabela 2.2).
 A resposta à pergunta nas entrevistas, se os entrevistados moram no mesmo local de seu 
nascimento, mostra que a maioria não mora no mesmo local onde nasceu (Figura 2.6) mas habita o 
mesmo município ou ainda alguma localidade no Alto Juruá (Tabelas 2.3, 2.4, 2.5, 2.6).

Figura 2.6 Resposta à pergunta sobre moradia no local de nascimento, 1993/1994, RESEX Alto Juruá.

 Os locais ou localidades de nascimento dos entrevistados das comunidades dos Rios Juruá 
e Tejo encontram-se na Tabela 2.3. As comunidades dos Rios Juruá e Tejo, responderam qual era o 
seu local de nascimento, sendo os locais mais citados o Rio Bagé, os Igarapés Caipora e  São João, 
bem como  e Maranguape (Tejo). No Rio Bagé, cada entrevistado citou uma região e 4 pessoas não 
responderam. No Igarapé S. João observamos que os entrevistados provém dos rios Juruá, Tejo ou 
S. João. No Rio Breu, as citações são também semelhantes, a maioria não nasceu na localidade de 
moradia, mas nasceu em localidades do  Alto Juruá.
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Tabela 2.3 Local de nascimento Rios Juruá e Tejo, 1993/1994, Resex Alto Juruá.

LOCAL DE NASCIMENTO - RIO JURUÁ E RIO TEJO
LOCAL DE NASCIMENTO NÚMERO DE ENTREVISTADOS
ACURIÁ (RIO JURUÁ) 1
ALEGRIA (RIO TEJO) 1
ALTO JURUÁ 1
AMONEA (RIO) 1
BAGÉ (RIO) 9
BELFORT (IGARAPÉ) 3
BOA VISTA (RIO TEJO) 3
BREU (RIO) 1
CAGUEIRO -THAUMATURGO 1
CRUZEIRO DO. SUL 1
DOURADO (RIO TEJO) 1
FOZ DO S. JOAO (RIO JURUÁ) 1
FOZ DO RIO TEJO 5
FAZENDA BANDEIRANTE 3
FAZENDA CACHOEIRA 1
FEIJÓ 1
HUMAITÁ (RIO TEJO) (RIOZINHO) 4
IGARAPÉ CAIPORA (RIO JURUÁ) 7
IGARAPÉ CAMALEÃO (RIO TEJO) 3
IGARAPÉ  S. JOAO (RIO JURUÁ) 14
IGARAPÉ TRIUNFO 1
IGARAPÉ JABUTI (RIO TEJO 1
IGARAPÉ MUCURIPE 1
IRACEMA (RIO TEJO) 1
ITARAUACÁ (RIO JORDÃO) 3
JARDIM PALMA (RIO JORDÃO) 1

JORDAO (RIO) 1
MARANGUAPE (RIO TEJO). 6
MATRINCHÃ (RIO TEJO) 1
MORADA NOVA  (RIO TEJO) 1
PARANÁ MOURA (RIO JORDÃO) 1
RIO FRIGERO (RIO TEJO) 1
RESTAURAÇÃO O (RIO TEJO) 3
RIO DAS MINAS- (RIO JORDÃO) 1
S. JOAO BREU 3
S. FRANCISCO 2
TAPAÚNA 1
TARTARUGA 2



21

VALPARAIZO (RIO JURUÁ) 1
SEM RESPOSTA 1
TOTAL 94

Tabela 2.4 Local de nascimento dos entrevistados do Rio Bagé, Alto Juruá, 1993/1994.

LOCAL DE NASCIMENTO - RIO BAGÉ
LOCAL DE NASCIMENTO NÚMERO DE ENTREVISTADOS
B. BELGICA (Rio Bagé) 1
BAGÉ (Rio) 1
BAGE ACIMA (Rio) 1
COCAL 1
DORICO 1
IG. CAMALEÃO (Rio Tejo) 1
P. PEDRAS (Rio Tejo) 1
REMANSO 1
RESTAURACAO (Rio Tejo) 1
RIOZINHO (Rio Tejo) 1
SERINGUEIRA (Rio Bagé) 1

TRIUNFO (Rio Juruá) 1
SEM RESPOSTA 4
TOTAL 16

TABELA 2.5  Local de nascimento dois entrevistados do Igarapé S. João,  1993/1994, Resex Alto Juruá.

LOCAL DE NASCIMENTO - IGARAPÉ SÃO JOÃO
LOCAL DE NASCIMENTO NÚMERO DE ENTREVISTADOS
B. BRANCO (RIO TEJO) 1
BOCA DO IGARAPÉ S.JOÃO 2
CAIPORA (IGARAPÉ) 1
NATAL (RIO JURUÁ) 1
NÃO SABE 1
PEDRA ALTA (RIO JURUÁ) 1
PORTO ALEGRE (IG. S. JOÃO) 1
RIO BAGÉ 1
RIO BREU 2
RESTAURACAO (RIO TEJO) 1
TACHI (IG. SÃO JOÃO) 1
TRES SACOS (IG. SÃO JOÃO) 1
SEM REPOSTA 2
TOTAL 16
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Tabela 2.6 Local de nascimento dois entrevistados no Rio Breu, 1993/1994, Resex Alto Juruá.

LOCAL DE NASCIMENTO - RIO BREU
LOCAL DE NASCIMENTO           NÚMERO DE ENTREVISTADOS
IGARAPÉ CAIPORA 2
IGARAPÉ  S.JOAO 1
RIO JURUA-FOZ DO RIO BREU 1
MACHADINHO (IGARAPÉ) 1
TRANSVAAL-BR 1
SEM RESPOSTA 1
TOTAL 7

 A escolaridade dos entrevistados encontra-se nas Figuras 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

Figura 2.7 Escolaridade dos entrevistados (total: 92) nos Rios Juruá e Tejo, 1993/1994. Escolaridade: 1ª a 8ª 
série; A= analfabeto; AF= analfabeto funcional.

Figura 2.8 Escolaridade dos entrevistados (total: 11) no Rio Bagé, 1993/1994. Escolaridade: 1ª a 8ª série; 
A= analfabeto; AF= analfabeto funcional.
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Figura 2.9 Escolaridade dos entrevistados (total: 14), no Igarapé S. João, 1993/1994. Escolaridade: 1ª a 8ª série; 
A= analfabeto; AF= analfabeto funcional.

Figura 2.10 Escolaridade dos entrevistados (total: 6), no Rio Breu, 1993/1994. Escolaridade: 1ª a 8ª série; A= 
analfabeto; AF= analfabeto funcional.

 As Figuras (2.7 a 2.10) mostram que a maioria dos entrevistados na RESEX Alto Juruá é 
analfabeto ou analfabeto funcional (apenas assina o nome).

Agricultura

 Obtivemos respostas de 90 entrevistados dos Rios Juruá/Tejo, Bagé, Igarapé São João e Rio 
Breu. Dentre estes entrevistados 61 são mulheres e 29 são homens.
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Tabela 2.7 Entrevistas: o cultivo na RESEX Alto Juruá, 1993/1994.

O que as comunidades cultivam – Número de entrevistados
Rios Juruá/ 
Tejo

Rio Bagé Ig. São João Rio Breu Total

Entrevistados 66 10 10 4 90

Tabela 2.8 Os cultivos na RESEX Alto Juruá 1993/1994

Agricultura Juruá/Tejo Bagé São João Breu Total

ABACATE 2 0 0 0 2
ARROZ 27 8 6 2 43
BANANA 23 4 1 2 30
BATATA 6 0 0 0 6
CAFÉ 1 0 0 0 1
CANA 12 3 2 1 18
CEBOLA 3 0 0 0 3
COUVE 2 1 0 0 3
FEIJÃO 54 3 7 4 68
JERIMUM 4 1 0 0 5
LARANJA 1 0 0 0 1
LEGUME DA PRAIA 1 0 0 0 1
LIMA 0 0 1 0 1
MAMÃO 3 1 1 0 5
MELANCIA 4 1 0 0 5
MILHO 36 10 4 3 53
PIMENTA 2 1 0 0 3
ROÇA (MANDIOCA) 50 9 7 3 69
TABACO 35 2 7 2 46
TEMPERO 2 0 0 0 2
TOMATE 0 1 0 0 1
VERDURA 2 0 0 0 2

 Observando a Tabela 2.8, podemos notar que os itens mais cultivados são a roça de mandioca, 
o feijão, milho, tabaco e arroz, dentre outros. O tabaco é um item cultivado principalmente entre 
ribeirinhos do Rio Juruá.

Criação de animais na RESEX Alto Juruá 1993/1994

 Foram entrevistados ao todo, 90 pessoas, nos Rios Juruá/Tejo, Bagé, Igarapé São João e Rio 
Breu. Dentre estes entrevistados 61 eram mulheres e 29 eram homens. O total dos animais, inclui: 
1.148 galinhas, 989 porcos, 190 ovelhas, 361 cabeças de gado, 94 bodes, 43 patos, 5 perus e 1 caititu.
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Figura 2.11 Média por família de criação de animais, RESEX Alto Juruá, 1993/1994, Total de entrevistas: 90.

� 2EVHUYDQGR�R�JUi¿FR�� WHPRV� D�PpGLD�GH� DQLPDLV� SRU� IDPtOLD� HQWUHYLVWDGD��1RYDPHQWH�¿FD�
claro que a criação de galinha é maior, tendo uma média de 12 animais por família, considerando-se 
o total de galinhas das comunidades estudadas.
 Nos Rios Juruá e Tejo foram entrevistados ao todo, 66 famílias, dentre estes entrevistados 46 
famílias estão no Rio Juruá e 20 famílias no Rio Tejo, num total de 41 mulheres entrevistadas e 25 
homens. A principal criação é a galinha. Vale ressaltar que a criação de bode só foi respondida no Rio 
Juruá. No Rio Tejo a criação de galinhas é a de maior número e a de ovelhas a de menor número. A 
criação de gado também foi muito mais observada ao longo das margens do Rio Juruá que em outros 
rios.
 Nos Rio Juruá e Tejo a criação de galinhas soma 842 galinhas sendo que a média é de 12 
animais por entrevistados. A criação de pato é realizada por apenas 6 indivíduos (Figura 2.12).

Figura 2.12 Total de animais nos Rios Juruá e Tejo, 1993/1994. Total de entrevistas: 66.
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 No Rio Bagé foram entrevistados ao todo 10 famílias; dentre estes entrevistados 9 são mulheres 
e há 1 homem. A maior criação é a de galináceos  (Figura 2.13).

 

Figura 2.13 Total de animais no Rio Bagé, 1993/1994.
Total de entrevistas: 10.

 No Igarapé S. João foram entrevistados ao todo, 10 famílias, dentre estes entrevistados foram 8 
mulheres entrevistadas e apenas 2 homens. A criação de galináceos é a mais importante (Figura 2.14).

Figura 2.14 Total de animais no Igarapé S. João, 1993/1994. 
Total de entrevistas: 10.

 No Rio Breu, obtivemos 4 (3 mulheres entrevistadas e a 1 homem). A criação de galináceos  é 
a mais importante no Rio Breu, mas ocorre também a criação de gado (Figura 2.15).
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Figura 2.15 Total de animais no Rio Breu, 1993/1994. 
Total de entrevistas: 4.

A pesca e a caça na RESEX Alto Juruá: as mulheres e os homens

 Na RESEX Alto Juruá, foram entrevistadas 118 pessoas, sendo estas 70 mulheres e 48 homens 
(Tabela 2.9). A importância do consumo de peixes na estação seca, quando os rios estão na vazante 
é muito importante (Figura 2.16). A estação chuvosa ou época de cheia dos rios corresponde ao 
“inverno” e a estação seca ao “verão”. Detalhes em Ferreira et al. (2020).

Tabela 2.9  Respostas sobre o consumo de peixes na RESEX Alto Juruá na época de seca (verão) e 
cheia (inverno), por mulheres e homens.

RESPOSTAS SOBRE CONSUMO DE PEIXES 

VERÃO INVERNO VERÃO/ 
INVERNO

SEM 
RESPOSTA TOTAL

MULHERES 61 2 2 5 70
HOMENS 44 0 2 2 48

Figura 2.16 O consumo de peixes no verão por mulheres (65 entrevistas) e homens (46 entrevistas). 
M= Mulheres, H= Homens.



28

 As Figura 2.16 mostra a importância do consumo de peixes no verão, na RESEX Alto Juruá, por 
homens e mulheres. Abaixo observamos que um total de 61 mulheres e 44 homens responderam sobre 
o consumo de peixes no verão (estação seca) e no inverno (estação chuvosa de cheia dos rios). Apenas 
2 mulheres responderam que consomem peixe no inverno e 2 mulheres e 2 homens responderam que 
consomem peixe nas duas estações. O inverso acontece com relação a carne de caça, mais consumida 
no inverno por mulheres e homens (Tabela 2.10 e Figura 2.17), quando mulheres e homens declararam 
consumir mais carne de caça.

Tabela 2.10 Consumo de carne de caça na RESEX Alto Juruá na época de
Seca (verão) e cheia (inverno).

CAÇA

VERÃO INVERNO VERÃO/ 
INVERNO VAZIO TOTAL

MULHERES 2 51 3 14 70
HOMENS 0 41 1 6 48

Figura 2.17 O consumo de carne de caça por mulheres (66 entrevistas) e homens (42 entrevistas). 
M= Mulheres, H= Homens.

 No sentido de mostrar os dados por região da RESEX Alto Juruá, as Tabelas 2.11, 2.12, 2.13 e 
2.14 incluem as respostas sobre consumo de peixes e de caça por mulheres e homens.
 Nos Rios Juruá e Tejo foram entrevistados ao todo, 86 pessoas, dentre estes entrevistados 55 
estão no Rio Juruá e 31 no Rio Tejo, num total de 48 mulheres entrevistadas e 38 homens. No Rio 
Juruá forem entrevistadas 30 mulheres e 25 homens e no Rio Tejo foram entrevistados 18 mulheres e 
13 homens. Nos Rios Juruá e Tejo período de pesca é mais comum no verão e a caça mais comum no 
inverno, quando ocorre o maior consumo de peixes e de caça, respectivamente.
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Tabela 2.11 Entrevistas sobre a sazonalidade da pesca e da caça, por mulheres e homens na RESEX 
Alto Juruá, 1993/1994, Rios Juruá e Tejo.

CONSUMO DE PEIXES NOS RIOS JURUÁ/TEJO

VERÃO INVERNO VERÃO/ 
INVERNO

SEM 
RESPOSTA TOTAL

MULHERES 42 2 1 3 48

HOMENS 36 0 1 1 38

TOTAL 78 2 2 4 86

CONSUMO DE CAÇA NOS RIOS JURUÁ/TEJO

VERÃO INVERNO VERÃO/ 
INVERNO

SEM 
RESPOSTA TOTAL

MULHERES 2 33 1 12 48

HOMENS 0 33 0 5 38

TOTAL 2 66 1 17 86

 No Rio Bagé foram entrevistadas 12 pessoas, dentre estas, 10 eram mulheres e 2 homens. 
Observando a Tabela 2.12 podemos notar que no Rio Bagé o peixe é mais importante no verão e a 
caça mais comum no inverno. 

Tabela 2.12 Entrevistas sobre a sazonalidade da pesca e da caça, por mulheres e homens na RESEX 
Alto Juruá, 1993/1994, Rio Bagé

CONSUMO DE PEIXES NO RIO BAGÉ

VERÃO INVERNO VERÃO/ 
INVERNO VAZIO TOTAL

MULHERES 8 0 1 1 10
HOMENS 2 0 0 0 2
TOTAL 10 0 1 1 12

CONSUMO DE CAÇA NO RIO BAGÉ

VERÃO INVERNO VERÃO/ 
INVERNO VAZIO TOTAL

MULHERES 0 7 1 2 10
HOMENS 0 2 0 0 2
TOTAL 0 9 1 2 12

 No Igarapé São João foram entrevistadas 14 pessoas, dentre estas, 9 mulheres e 5 homens. 
Observando a Tabela 2.13 observamos também que o consumo de peixes é importante no verão e o de 
caça no inverno, para mulheres e homens.
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Tabela 2.13 Entrevistas sobre a sazonalidade da pesca e da caça, por mulheres e homens na RESEX 
Alto Juruá, 1993/1994, Igarapé São João.

CONSUMO DE PEIXES IG. SÃO JOÃO

VERÃO INVERNO VERÃO/ 
INVERNO

SEM 
RESPOSTA TOTAL

MULHERES 8 0 0 1 9

HOMENS 4 0 1 0 5

TOTAL 12 0 1 1 14

CONSUMO DE CAÇA IG. SÃO JOÃO

VERÃO INVERNO VERÃO/ 
INVERNO

SEM 
RESPOSTA TOTAL

MULHERES 0 8 1 0 9
HOMENS 0 4 1 0 5
TOTAL 0 12 2 0 14

 No Rio Breu foram entrevistadas 6 pessoas, 3 mulheres e 3 homens. Na Tabela 2.14 observamos 
também no Rio Breu o peixe comum no verão e a caça mais comum no inverno. 

Tabela 2.14 Entrevistas sobre a sazonalidade da pesca e da caça, por mulheres e homens na RESEX 
Alto Juruá, 1993/1994, Rio Breu.

CONSUMO DE PEIXES NO RIO BREU

VERÃO INVERNO VERÃO/ 
INVERNO

SEM 
RESPOSTA TOTAL

MULHERES 3 0 0 0 3
HOMENS 2 0 0 1 3

TOTAL 5 0 0 1 6

CONSUMO DE CAÇA NO RIO BREU

VERÃO INVERNO VERÃO/ 
INVERNO

SEM 
RESPOSTA TOTAL

MULHERES 0 3 0 0 3
HOMENS 0 2 0 1 3

TOTAL 0 5 0 1 6

 A principal caça citada na RESEX Alto Juruá (118 entrevistas, 70 mulheres e 48 homens) 
encontra-se na Tabela 2.15 e Figura 2.18.
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Tabela 2.15 A caça citada na RESEX Alto Juruá 1993/1994, 118 entrevistas (70 mulheres e 48 homens) 
(ver Apêndice 1).

        CAÇA

CAÇA MULHERES HOMENS TOTAL
ANTA 2 2 4
ARACUÃ 0 1 1
CAPITAO 1 0 1
COTIA 10 13 23
COTIARAS 1 0 1
GUARIBA 1 5 6
IMBIARA 20 17 37
JABUTI 1 1 2
JACU 3 5 8
MACACO 5 13 18
MACACO PREGO 0 5 5
MACACO PRETO 1 1 2
NAMBU 9 18 27
PACA 6 4 10
PAPAGAIO 1 1 2
PORCO DO MATO 16 23 39
QUATÍ 12 16 28
TATU 4 1 5
VEADO 17 28 45

Consumo de peixes no Alto Juruá: as espécies mais importantes

 Foram entrevistados ao todo, 99 famílias, divididas entre o Rio Juruá e Rio Tejo (90), Rio Bagé 
(12), Igarapé São João (14) e Rio Breu (6). Dentre estes entrevistados 74 eram mulheres e 48 eram 
homens. A lista de peixes citados encontra-se no Apêndice 2.
 A Figura 2.18 mostra que bode e mandí são os peixes mais consumidos na estação seca, o 
verão, por mulheres e homens. O bode foi mais citado por mulheres.

Figura 2.18 Número de entrevistas: peixes que consomem durante o verão, estação seca, nos Rios Juruá e Tejo . 
Total de entrevistas=90. Em verde a soma total de mulheres e homens.
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 No caso do inverno, a carne de caça é tão importante que aparece citada (Figura 2.19). Após a 
caça, foram citados dourada, mandí e pintado.

Figura 2.19  Número de entrevistas: peixes que consomem durante o inverno, estação chuvosa, nos Rios Juruá 
e Tejo. Total de entrevistas nos Rios Juruá e Tejo= 75 (52 mulheres e  38 homens). 2. Em verde a soma total de 

mulheres e homens.

 O consumo de peixes no Rio Bagé na seca (verão) mostra que os peixes mais citados foram  
o mandí e bode, seguido por pacu, curimata e sardinha (Figura 2.20). A Figura 2.21 mostra que no 
inverno o cará e mandí foram mais citados.

Figura 2.20  Número de entrevistas: peixes que consomem durante o verão no Rio Bagé. 
Total de entrevistas = 12 (10 mulheres e 2 homens). Em verde a soma total de mulheres e homens. 

Figura 2.21  Número de entrevistas: peixes que consomem durante o inverno no Rio Bagé. 
Total de entrevistas = 12 (10 mulheres e 2 homens). Em verde a soma total de mulheres e homens. 

 A Figura 2.22 mostra mandí e bode, além de curimatá e surubim,  como mais citados no 
consumo durante o verão no Igarapé S. João; no inverno, mandí e bode seguem como mais citados 
(Figura 2.23).
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Figura 2.22  Número de entrevistas: peixes que consomem durante o verão no Igarapé S. João. 
Total de entrevistas = 14 (9 mulheres e 5 homens). Em verde a soma total de mulheres e homens. 

Figura 2.23  Número de entrevistas: peixes que consomem durante o inverno no Igarapé S. João. 
Total de entrevistas = 14 (9 mulheres e 5 homens). Em verde a soma total de mulheres e homens. 

 No Rio Breu, além do bode, o curimatá é citado como consumido, como também surubim e 
mandí, durante o verão (Figura 2.24). No inverno (Figura 2.25), o mandi e bode são os  mais citados.

Figura 2.24  Número de entrevistas: peixes que consomem durante o verão no Rio Breu. 
Total de entrevistas = 6 (3 mulheres e 3 homens). Em verde a soma total de mulheres e homens. 
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Figura 2.25  Número de entrevistas: peixes que consomem durante o verão no Rio Breu. 
Total de entrevistas = 6 (3 mulheres e 3 homens). Em verde a soma total de mulheres e homens. 

A Pesca

 Foram entrevistados ao todo, 90 famílias, divididas entre o Rio Juruá e Rio Tejo, Rio Bagé, 
Igarapé São João e Rio Breu. Dentre estes entrevistados 64 são mulheres e 51 são homens.
 Nos Rios Juruá e Tejo, os aparelhos mais usados na pesca são a tarrafa e o anzol (Tabela 2.16).

Tabela 2.16 Os aparelhos usados na pesca nos Rios Juruá e Tejo.

Aparelho de Pesca Juruá Tejo Total
Tarrafa 41 16 57
Anzol 9 10 19
Malhadeira 0 0 0
Bicheiro 0 2 2
Não responderam 2   

 No Rio Bagé, foram entrevistadas 10 famílias, onde 10 das repostas foram feitas por mulheres 
e 2 respostas por homens. As respostas a s entrevistas incluíram até três tipos de aparelhos. No Rio 
Bagé a anzol é o aparelho mais utilizado (7 entrevistados), seguido da tarrafa (4) e da malhadeira (2).
 No Igarapé S. João, 9 entrevistados citaram a tarrafa e 4 o anzol, como aparelhos mais usados 
na pesca. No total, 9 mulheres e 4 homens foram entrevistados.
 No Rio Breu, das 4 entrevistas, 2 citaram a tarrafa e 2 o anzol para a pesca.

Figura 2.26 Os aparelhos de pesca mais usados por ribeirinhos da RESEX Alto Juruá, 1993/1994.
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 A Figura 2.26 mostra a importancia da tarrafa, seguinda do anzol, na pesca dos ribeirinhos do 
Alto Juruá.
 Com relação às embarcações mais citadas na RESEX Alto Juruá, obsevamos na Tabela 2.17 a 
importancia da canoa a remo. As entrevistas incluiram 90 familias, 64 mulheres e 51 homens.

Tabela 2.17 Embarcações mais utilizadas na RESEX Alto Juruá, 1993/1994.

Embarcações Juruá/Tejo Bagé S. João Breu Total
Canoa a motor 5 3 2 0 10
Nenhum 13 3 3 0 19
Canoa a remo 45 6 7 3 61
Duas canoas a remo 5 0 0 1 6
Duas canoas a motor 1 0 0 0 1
Barco 5 0 0 0 5
Sem resposta 18 2 3 1 24
Total de entrevistas 83 12 14 6 115

O Comercio de peixes

 De acordo com as respostas dos entrevistados, a maioria (74 dentre 102 entrevistados) não 
comercializa o pescado. Dentre os entrevistados, 6 disseram que não pescam e 8 não responderam 
(Figura 2.27).

Figura 2.27 Número de entrevistas: comércio de peixes na RESEX Alto Juruá 1993/1994. 
Total de entrevistas: 116 (102 não comercializam, 6 não pescam e 8 não responderam).

 Na RESEX Alto Juruá, durante as entrevistas (115) o horário da manhã foi enfatizado como 
sendo o mais usado para a pesca; os entrevistados haviam pescado no mesmo dia ou no dia anterior. 
O máximo de tempo da ultima pescaria foi de 120 dias. A tripulação varia de 2 a 8 tripulantes, 
dependendo da canoa ou barco.
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Apêndice 1. Algumas caças citadas em entrevistas realizadas em 1993 e 1994 no Alto Juruá (Begossi 
et al., 1999 e  MMA, 2009).

Animais (Caça)
ANTA (Tapirus terrestris)
COTIA (Dasyprocta fuligonosa)
COTIARA (Myoprocta pratti)
GUARIBA (Alouatta seniculus)
IMBIARA caças pequenas variadas (pequenos roedores, por exemplo)
JABOTÍ (Geochelone denticulata)
MACACO PREGO (Cebus apella)
MACACO PRETO(Ateles paniscus)
NAMBU (Tinamus spp.)
PACA (Agouti paca)
PAPAGAIO (genera Amazona, Pionus)
Porcos do mato, caititu e queixada (Tayassu tacaju, T. pecari)
QUATÍ Nasua nasua)
QUATIPURU (Sciurus spp.)
TATU (Dasypodidae)
VEADO (Mazama spp. e Odocoileus virginianus)

Apêndice 2. Alguns peixes citados nas entrevistas e coletados no Alto Juruá em 1993 e 1994: em 
Begossi et al., 1999 e Silvano et al. 2000.

BICO DE PATO Sorubim lima
BODE Loricariidae, many spp. 
CARA Hypselacara temporalis, Aequidens sp.
CASCA-GROSSA Psectrogaster spp.
CUIÚ Oxydoras niger
CURIMATA Prochilodus nigricans
DOURADA Não houve coleta
MOCINHA Potamorhina altamazonica
JUNDIÁ Aguarunichthys tocantinenses
MANDI Pimelodidae and Auchenipteridae
MOTA %UDFK\SODWXVWRPD�YDLOODQWL
PESCADINHA Pachyurus sp., Plagioscion spp.
PIABA Astyanax bimaculatus, Curimatella imaculata, 

Steindachnerina spp.
PIAU Anostomidae
PINTADINHA Calophysus macropterus
PIRANHA Pygocentrus nattereri, Serrasalmus spp.
SARDINHA Tetragonopterus argenteus, Triportheus spp.
SURUBIM, SURUBIM-PINTADO Pseudoplatystoma fasciatum
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Begossi, Ferreira &  Silvano Ribeirinhos do Alto Juruá

 As Reservas Extrativistas (RESEX), juntamente com as Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
�5'6��H�DV�)ORUHVWDV�1DFLRQDLV��)/21$V���UHSUHVHQWDP�XPD�DOWHUQDWLYD�R¿FLDO�GH�FR�PDQHMR�QD�$PD]{QLD�
brasileira, uma vez que consistem em unidades de conservação reconhecidas pelo governo (federal ou 
estadual) e que incluem as comunidades locais de ribeirinhos, que podem continuar utilizando os recursos 
naturais de forma sustentável (Lopes et al. 2011). Tal alternativa de co-manejo dos recursos naturais, 
incluindo os recursos pesqueiros, se apresenta como um complemento às iniciativas locais de manejo 
comunitário da pesca, como os acordos de pesca, que surgiram na Amazônia e se propagaram a partir da 
década de 80 (Castro e McGrath 2003, Almeida et al. 2009). Comparado aos acordos de pesca, pode-se 
dizer que uma vantagem do sistema das RESEX ou RDS consiste no potencial apoio do governo quanto ao 
JHUHQFLDPHQWR��UHFXUVRV�¿QDQFHLURV�H�ORJtVWLFRV��EDVHV�GH�RSHUDomR��EDUFRV��HWF����¿VFDOL]DomR�H�IRPHQWR�
às atividades econômicas e projetos de infraestrutura nas comunidades ribeirinhas. Entre as potenciais 
desvantagens do sistema de RESEX, destaca-se uma menor autonomia e participação das comunidades 
nas decisões de manejo e o fato de que nem sempre as RESEX contemplam adequadamente as demandas 
da pesca e a conservação dos peixes e recursos pesqueiros (Keppeler et al. 2017). 
 Atualmente, o Brasil possui um total de 37 RESEXs na Amazônia (incluindo RESEXs marinhas), 
sendo que a RESEX do Alto Juruá foi a primeira RESEX, estabelecida em 1990 (https://www.icmbio.
gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas- brasileiros/amazonia/). Muitas dessas RESEX carecem de 
informações sobre a pesca e uso dos peixes, sendo que existem relativamente poucos estudos avaliando o 
XVR�GH�SHL[HV��PXGDQoDV�WHPSRUDLV�QD�SHVFD�H�SRWHQFLDO�H¿FLrQFLD�GDV�5(6(;�QD�FRQVHUYDomR�GRV�UHFXUVRV�
pesqueiros. A RESEX Ipau–Anilzinho, no baixo Rio Tocantins, contribuiu para aumentar a abundância de 
peixes nos lagos, bem como a captura por unidade de esforço (CPUE) em comunidades dessa RESEX que 
apresentam estratégias de manejo dos recursos pesqueiros (Silvano et al. 2014). Assim como observado 
na RDS de Mamirauá (MacCord et al. 2007, Castello et al. 2009, Silvano et al. 2009), o manejo do 
pirarucu (Arapaima gigas), uma espécie de peixe de grande porte e alto valor comercial, tem contribuído 
para a manutenção e aumento das populações desse peixe, consequentemente auxiliando no aumento da 
renda das comunidades ribeirinhas na RESEX do Médio Juruá (Campos-Silva e Peres 2016). No Rio 
Tapajós, embora a abundância de peixes não diferiu entre locais dentro e fora de áreas protegidas (RESEX 
e FLONA, a CPUE da pesca artesanal foi maior para as comunidades situadas dentro da FLONA do 
Tapajós e da RESEX de Tapajós-Arapiuns, indicando um efeito positivo dessa RESEX na pesca artesanal 
(Keppeler et al. 2017). Entrevistas com pescadores indicam uma mudança temporal na composição do 
pescado no Baixo Rio Tapajós, sendo que de forma geral espécies de peixes de grande porte e alto valor 
são menos citadas atualmente do que no passado (mais de 33 anos atrás), porém tais espécies maiores 
são mais citadas por pescadores em comunidades dentro da RESEX de Tapajós-Arapiuns, indicando uma 

CAPÍTULO 3: 
&RQVLGHUDo}HV�¿QDLV
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menor redução na abundância desses peixes dentro dessas áreas protegidas (Hallwass et al. 2020a). A 
RESEX do Rio Unini, na Bacia do Rio Negro, inclui acordos de pesca e iniciativas de co-manejo pesqueiro 
direcionadas ao manejo do pirarucu e de peixes ornamentais (Sobreiro et al�� ������� SRUpP�D� H¿FiFLD�
dessas iniciativas ainda é pouco conhecida. Um estudo recente abordando a pesca artesanal na RESEX 
de Tapajós-Arapiuns (Rio Tapajós) e na RESEX do Rio Unini, indica que comunidades localizadas fora 
dessas RESEXs capturam uma maior quantidade (biomassa) de peixes e empregam um maior esforço 
pesqueiro, enquanto a CPUE não diferiu entre comunidades localizadas dentro e fora da RESEX no Rio 
Tapajós e foi menor nas comunidades localizadas na RESEX do Rio Unini (Hallwass et al. 2020b). No 
entanto, tal padrão pode ser devido às restrições vigentes quanto à comercialização dos peixes na RESEX 
do Rio Unini, o que pode resultar em uso de técnicas de pesca mais seletivas e que capturam uma menor 
quantidade total de pescado (Hallwass et al. 2020b).

O melhor caminho para se obter informações sobre a pesca e uso dos peixes, bem como de outros 
recursos naturais, além de se fomentar estratégias de manejo e conservação, consiste na colaboração com 
os moradores locais no desenvolvimento da pesquisa e manejo. Estratégias de monitoramento participativo 
dos recursos naturais, envolvendo os moradores locais na coleta de dados e eventualmente mesmo no 
delineamento da pesquisa, podem auxiliar a coletar grande quantidade de dados de forma rápida, efetiva 
e com baixo custo, sobre a abundância e utilização dos recursos naturais, como mamíferos (Luzar et al. 
2011), quelônios (Pezzuti et al. 2018) e peixes (Keppeler et al. 2017, Hallwass et al. 2020b) na Amazônia. 
Essa abordagem tem sido utilizada com sucesso para registrar dados da pesca artesanal em RESEXs 
nos rios Tapajós e Negro, na Amazônia brasileira (Keppeler et al. 2017, 2020, Hallwass et al. 2020b), 
podendo também ser implementada em outras RESEX, como na RESEX do Alto Juruá. O conhecimento 
dos pescadores sobre os recursos pesqueiros, incluindo mudanças temporais na abundância e composição 
do pescado, pode também auxiliar na compreensão de mudanças no ambiente e na pesca dentro e fora das 
RESEX na Amazônia (Hallwass et al. 2020a).

O presente livro reúne importantes dados sobre a utilização de recursos naturais, especialmente 
peixes, para assegurar os modos de vida e segurança alimentar das comunidades ribeirinhas da RESEX 
do Alto Juruá, incluindo dados coletados em 1993 e 1994 (cerca de 27 anos atrás), pouco após o 
estabelecimento dessa RESEX. O Alto Rio Juruá apresenta alta diversidade de espécies de peixes 
(Silvano et al. 2000, 2001), sendo que parte dessa diversidade é regularmente utilizada para alimentação 
dos moradores ribeirinhos (Begossi et al. 1999). Os resultados aqui relatados se tornam ainda mais 
relevantes considerando a ausência de um plano de manejo para essa RESEX. Dessa forma, os dados 
apresentados nesse livro poderão servir como uma valiosa base de comparação para se avaliar mudanças 
WHPSRUDLV�QD�XWLOL]DomR�GRV�UHFXUVRV�QDWXUDLV��EHP�FRPR�SDUD�FKHFDU�D�H¿FLrQFLD�GD�5(6(;�HP�JDUDQWLU�
a disponibilidade desses recursos para as populações locais. 
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Anexo 1. Reprodução parcial de Relatório de viagem, 1993

RELATÓRIO DE VIAGEM RESERVA EXTRATIVISTA DO ALTO JURUÁ-ACRE.
Sub-projeto: Etnoecologia pesqueira no Alto Juruá
ALPINA BEGOSSI
02 a 16 de julho de 1993 UNICAMP CAMPINAS SP
BENEDITO DOMINGUES DO AMARAL 02 a 28 de julho de 1993 
UNESP RIO CLARO SP 

 O projeto Etnoecologia pesqueira no Alto Jurua ғ� GH�$��Begossi e B.D. do Amaral inclui o 
conhecimento e análise do uso de recursos por moradores da Reserva Extrativista do Alto Juruaғ��FRP�
ênfase especial em recursos pesqueiros. Este é parte dos objetivos do projeto “Can traditional forest-
dwellers self-manage conservation areas?” coordenado por M.C. da Cunha, K. Brown e M. W. B. 
$OPHLGD�H�¿QDQFLDGR�SHOD�)XQGDomR�0DF$UWKXU��JUDQW�QR�������������
 A coleta de dados sobre métodos de pesca, consumo de peixes e aspectos sócio- econômicos 
são partes do projeto. O sub-projeto de Alpina Begossi tem como objetivo entender o uso de peixes 
em seu sentido amplo, ou seja, incluindo consumo, usos medicinais e tabus alimentares; o sub-projeto 
de Benedito D. do Amaral focaliza o inventário das espécies de peixes da reserva incluindo a busca de 
informações com os moradores locais sobre aspectos de ecologia pesqueira (migração e reprodução, 
dentre outros). 
 A base de ambos os projetos inclui a coleta de dados etnoecológicos, ou seja, dados baseados 
no conhecimento e experiências da população. A interação dos enfoques éticos e rPLFRV�norteia o pro-
jeto, que tem como uma das perspectivas a elaboração de estudos mais detalhados de etnoictiologia. 
 A R.E do Alto Juruaғ�HQFRQWUD�VH�QDV�FDEHFHLUDV�GD�%DFLD�Amazônica. Esta região é caracterizada 
por uma marcante sazonalidade no regime hidrológico (verão: maio-setembro; inverno:outubro-
DEULO���RQGH�RV�ULRV�VmR�PHkQGULFRV�H�RV�ODJRV�VmR�EUDoRV�GRV�ULRV�DEDQGRQDGRV�SHOD�GLQkPLFD�ÀXYLDO��
O rio Juruaғ�SRVVXL�GLYHUVRV�DÀXHQWHV��WDLV�FRPR�RV�ULRV�7HMR�H�Amônia e os igarapés do Breu, São 
João, Caipora e Acuriaғ��(VWH�SRVVXL�SRXFDV�áreas de inundação, mostrando-se bem encaixado em seu 
talvegue. 
� 2� ULR�7HMR�SRVVXL� FRPR�DÀXHQWHV�R� ULR�%DMp� H� RV� LJDUDSpV�0DFKDGLQKR� H�5LR]LQKR�� GHQWUH�
outros. Segundo os moradores, as cachoeiras, que são muito comuns no rio Tejo, são importantes no 
barramento das migrações de pequenos peixes como o mandí (Pimelodidae) na região.

2.PROCEDIMENTOS
 A pesquisa de campo incluiu entrevistas e coletas de peixes. As entrevistas foram semi- 
estruturadas tendo como base os questionários. No sentido de coletar dados de famílias selecionadas 
ao acaso, foi feita uma amostragem sequencial nos principais rios da reserva (Jurua ғ� H� 7HMR��� $�
amostragem incluiu entrevistas em 20% das casas avistadas da margem dos rios, ou seja uma família 
era entrevistada e as quatro famílias seguintes ignoradas. 
 Os peixes foram coletados através de doações dos pescadores e em pescarias com tarrafa. O 
PDWHULDO�FROHWDGR�IRL�¿[DGR�HP�IRUPRO�D�������DUPD]HQDGR�HP�UHFLSLHQWHV�SOiVWLFRV�H�HVWi�VHQGR�
LGHQWL¿FDGR�SRU�%��'��$PDUDO��$�LGHQWL¿FDomR�GRV�SHL[HV�VHUDғ�UHYLVDGD�SRU�(��Britski e estes serão 
depositados no Museu de Zoologia da USP. 

3.RESULTADOS
 Os resultados estão organizados em aspectos socio-econômicos e aspectos de etnoecologia.  
Este último ítem é subdividido em 4 tópicos: pesca, peixes, consumo de peixes e caça. Este relatório é 
uma descrição preliminar dos dados, coletados em julho de 1993, sem uma análise comparativa com 
a literatura disponível.
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3.1 Aspectos socio-econômicos 
 Nas áreas visitadas da reserva nossa estimativa populacional é de 2.000 indivíduos (245 
famílias) no Rio Jurua ғ�����������famílias) no rio Tejo, 300 (45 famílias) nos igarapés Machadinho e 
Riozinho, num total de cerca de 3.100 habitantes, com média familiar de 7-8 pessoas. Comparando 
essa estimativa com o mapa do CEDI, observamos que no percurso Boca do Tejo-Foz do Breu 
estimamos 220 moradias ( são 166 no mapa) e no percurso Boca do Tejo-Restauração 110 casas, 
comparadas às 109 do mapa. Há certa movimentação local, que podemos observar principalmente no 
Jurua ғ��RQGH�����GRV�PRUDGRUHV�HQWUHYLVWDGRV�UHVLGHP�QR�ORFDO�Ki�PHQRV�GH���DQRV��QR�7HMR��são 36% 
os moradores nessa categoria. O tempo de moradia das mulheres do Juruaғ�IRL�R�PHQRU�GH�WRGRV, com 
uma média de 6 anos, comparado ao dos homens (13 anos) e à de ambos os sexos no Tejo (13 anos). 
� $�PDLRU�SDUWH�GRV� HQWUHYLVWDGRV�QDVFHX�QD�SUySULD� UHJLmR� �ULR�RX�DÀXHQWHV���(QWUHWDQWR��QR�
Juruá 23% dos entrevistados nasceu no igarapeғ�6��João e 12% no Caipora. No rio Tejo, 27% nasceu 
no rio Bageғ��(VVD�migração local pode tornar provisórios os mapeamentos das casas da região. 
 A idade média dos homens entrevistados na reserva foi de 37 anos e das mulheres de 34 anos, 
FRP�XPD�PpGLD�GH���¿OKRV�SRU�FDVDO��2�JUiX�GH�DQDOIDEHWLVPR�p�UHODWLYDPHQWH�DOWR��������VH�VmR�
incluidos os analfabetos “funcionais” (aqueles que soғ�DVVLQDP�R�QRPH���HVWH�resultado sobe para 78%. 
A taxa geral de analfabetismo observada por Almeida (relatório 1991) é de 75%.
 Os moradores, de modo geral, exercem mais de uma atividade econômica, como agricultor 
e seringueiro ao mesmo tempo. No rio Jurua ғ� D�PDLRULD� WUDEDOKD� QD� DJULFXOWXUD� H� DSHQDV� ��� são 
VHULQJXHLURV��QR�ULR�7HMR�RV�VHULQJXHLURV�VmR������1RV�LJDUDSpV�DV�SURSRUo}HV�HQWUH�DV�GXDV�SUR¿VV}HV�
VmR�DSUR[LPDGDPHQWH�LJXDLV��2XWUDV�SUR¿VV}HV�FLWDGDV�QR�ULR�-XUXDғ�são ferreiro e agente de saúde, em 
geral conciliadas com as práticas agrícolas. As atividades econômicas, por sexo, nos rios Jurua ғ�H�7HMR��
demonstram a importância das atividades agrícolas para as mulheres, como também o crescimento 
dessa atividade entre os homens do rio Juruaғ. Muitos moradores deixaram a extração de seringa, 
devido ao seu relativo baixo preço no mercado, por outros cultivos como o de tabaco. Os dados 
sobre as atividades econômicas paternas dos moradores mostram que no Juruaғ� ���� GRV� KRPHQV�
participavam da extração de borracha com relação à 38% da geração atual. 
 As famílias possuem poucos bens materiais, e os eletro-domésticos mais encontrados são 
rádios e máquinas de costura. As casas possuem forro de Aricuri (Attalea sp.) e de jaci e paredes 
de Paxiubinha (Socratea exorrhiza) ou Paxiubão (Iriartea sp.), como ja ғ�REVHUYDGR�SRU�Emperaire e 
Delavaux, em seu primeiro relatório de viagem (1992. 
 As roças de mandioca ou macaxeira (chamadas apenas de roça) são as mais difundidas entre 
os moradores (83%). Outros tipos de cultivos são diferenciados entre os rios Juruaғ��7HMR�H�Igarapés. 
Desta forma, as lavouras que se destacam na região são: feijão (84%) , milho (71%) e tabaco (51%) 
no rio Jurua ғ��PLOKR��������DUUR]�������H�EDQDQD�������QR�ULR�7HMR��1RV�igarapés, roça e milho foram 
as mais citadas. Outros cultivos são os temperos (cebola, alho e pimenta), algumas verduras, cafe ғ��
mamão, girimum, abacate e laranja. 
 A atividade pecuária é realizada com práticas de criações extensivas. A área que possui maior 
desenvolvimento é o rio Jurua ғ��RQGH�DV�famílias tem em média 14 galinhas, 11 porcos, 7 gados e 6 
caprinos-ovinos. As criações de galinhas no rio Tejo mostram em média 21 galinhas por família e as 
criações de caprinos-ovinos tem a mesma média nos rios Juruaғ�H�7HMR��$�média de criação animal nos 
igarapés foi semelhante à encontrada no rio Tejo.
 A extração de borracha na região tende a aumentar num gradiente Juruaғ�Tejo-Igarapés, com 
relação à média de estradas, árvores e produção-anual por família. O rio Tejo apresenta um maior  
número de árvores de seringa (3260) e sua produtividade parece ser baixa em relação aos igarapés 
Machadinho e Riozinho.
 Os problemas socio-econômicos mais citados pelos moradores da reserva são a falta de 
mercadorias (68%), problemas com a saúde (falta de medicamentos e de Postos de Saúde) (38%) e os 
relacionados à transporte na região (18%). Este diagnóstico é semelhante em toda a região.
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3.2 Etnoecologia

3.2.1 Pesca
 A pesca na região é de subsistência e é mais frequente no verão. Atividades pesqueiras ocorrem 
em intervalos de 5 dias ou menos por 78% dos entrevistados no Jurua ғ�H�GH���GLDV�RX�PHQRV�QR�7HMR�
(68%). Os entrevistados pescam nos períodos diurnos, com 4 horas de pescaria continua. Geralmente 
as pescarias são próximas as casas dos moradores, com baixo deslocamento para outros pesqueiros. 
Os aparelhos mais usados são a tarrafa e anzolim, com uma média de uma tarrafa por família. Em 
julho de 1993, 76% das pescarias do Juruaғ�H�do Tejo incluiram a tarrafa. As parcerias de pesca ocorrem 
geralmente entre os famíliares e vizinhos. As redes de espera (mangas) aparecem em maior número 
no rio Jurua ғ�����UHGHV��H�não foi citada nenhuma nas entrevistas nos igarapés. Linhas de mão e caniço 
(anzolim) são encontrados nas 3 áreas com média de 2 aparelhos por família. Iscas citadas pelos 
moradores são larvas de insetos presentes em coco, minhocas, peixes, caça, pirão de farinha e frutos 
de embaúba (Cecropia spp.) e auaca (Psychotria sp.). 
 Os moradores dos rios Jurua ғ�H�7HMR�SRVVXHP�HP�JHUDO�XPD�FDQRD�D�UHPR�������RX�QHQKXPD�
(20%), e nos LJDUDSpV�IRL�PDLV�EDL[D�D�IUHTXrQFLD�GH�SURSULHWiULRV�GH�FDQRDV��(VVH�GDGR�FRQ¿UPD�
o problema de transporte apontado nas entrevistas, especialmente com relação ao transporte de 
mercadorias. 
 O bicheiro é utilizado principalmente no rio Tejo e igarapés da reserva. Este é constituído por 
um anzol grande, acoplado à um cabo de madeira, com uma corda de náilon e uma bóia. O pescador 
PHUJXOKD�FRP�R�ELFKHLUR�QD�WHQWDWLYD�GH�¿VJDU�RV�SHL[HV�HP�EDL[R�G¶iJXD��$SyV�D�FDSWXUD�R�SHVFDGRU�
retira o peixe com as mãos ou com a corda. Este método de captura é usado principalmente para 
grandes bagres como surubim (Pseudoplatystoma sp.) e Jundiá (Pimelodidae).

3.2.2 Peixes
 A pesca na reserva ocorre principalmente nos rios. Entretanto, também são explorados lagos, 
igarapés e igapós. Os peixes de ocorrência na área, como em outros rios da Amazônia, são principamente 
os Pimelodidae, Loricaridae e Characidae. De acordo com os moradores, os bagres são as espécies 
que mais fazem migrações na região. Em segundo lugar são as espécies da família Characidae. As 
migrações de peixes ocorrem no verão e podem estar relacionadas ao hábito alimentar. Segundo 
os moradores, a reprodução dos peixes ocorre com o início das chuvas (outubro) e se estende até o 
mês de março. As espécies citadas na reprodução são semelhantes aquelas  referidas na ocorrência e 
migração.

3.2.3 Consumo de peixes
 Os peixes citados como muito comuns pelos moradores são mandí (Pimelodidae) e bode 
(Loricariidae), além de bagres como pintadinha e surubim. O consumo de peixes segue a sua 
disponibilidade, havendo um maior consumo de grandes bagres no inverno. Entretanto, o inverno 
é considerado uma época difícil para a pesca, e nessa época o consumo de caça parece ser o mais 
importante em termos de proteína animal. Tanto no Juruaғ�FRPR�QR�7HMR��SHL[H�p�D�FDWHJRULD�PDLV�FLWDGD�
como consumida no verão (95% dos entrevistados) e carne de caça no inverno (80%), complementada 
por alguns com a criação (galinha, porco).
 Os peixes citados como preferidos também seguem o padrão de disponibilidade e consumo 
e os evitados (considerados com paladar ruim, ou evitados por outros motivos) são arraia, traíra e 
alguns bagres, como gororoba, surubim e pintadinha, dentre outros.  Os dados sobre arraia estão 
subestimados, pois para alguns entrevistados “arraia” não está incluída na categoria “peixe”.
 Os principais tabus alimentares com relação à doenças ou resguardo da mulher (peixes 
reimosos) são liderados por Curimatidae, seguidos por vários Pimelodidae. Outros peixes são em geral  
recomendados para pessoas doentes ou em resguardo, como sardinha, bode e cará (Cichlidae), dentre 
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outros. Peixes medicinais citados foram principalmente curimataғ��DUUDLD�� traíra e piaba. Entretanto, 
poucos entrevistados citaram peixes medicinais. No rio Jurua ғ�����GRV�HQWUHYLVWDGRV�não conhecia 
nenhum animal medicinal (28% citou algum peixe) e no Tejo 42% (18% citou algum peixe). A gordura 
dos peixes citados é usada para reumatismo, asma, feridas ou queimaduras e dor de ouvido.

2.4. Caça 
 A caça é uma atividade praticada principalmente com espingarda (acuço) e especialmente no 
inverno. Dentre os animais mais citados, veado e porco são literalmente chamados de caça, enquanto 
quatipuru, macaco, cotia, tatu, jabuti, cotiara, bem como aves, são denominados imbiara.
 Alguns animais de caça foram citados como medicinais, como quatí, tijuaçuғ��MDEXWt��jacamin, 
jacareғ��gavião e onça. Também nesses casos, a gordura é usada para feridas, reumatismo e picadas de 
cobra. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
 Há certa migração da população dos igarapés para o rio principal (Juruaғ�� TXH� DVVRFLDGD�
aos problemas de isolamento com relação à compra e venda de produtos, é digna de atenção. Um 
comentário comum nas entrevistas se referia ao vácuo deixado na reserva pela saída dos “patrões”, 
que faziam a troca de mercadorias. Com o insucesso da cooperativa da Associação dos Seringueiros, 
D�VLWXDomR�HFRQ{PLFD�¿FRX�PDLV�GLItFLO��SRLV�DV�IDPtOLDV�QmR�WHP�FRPR�QHJRFLDU�RV�SURGXWRV��(VVD�
GL¿FXOGDGH�HVWi�WDPEpP�DVVRFLDGD�j�SUHVV}HV�SROtWLFDV�GH�ORFDLV�SUy[LPRV��FRPR�7KDXPDWXUJR��(VVH�
deslocamento da população também foi observado por Almeida (relatório 1991).
 O rio Jurua ғ�SRVVXL�XPD�PDLRU�proporção de agricultores do que de seringueiros. Esses últimos 
tem diminuído desde a última geração, o que está provavelmente relacionado à motivos socio-
econômicos, como baixo preço do Kg da borracha. O cultivo de feijão e tabaco está em destaque 
especialmente no rio Juruaғ�H�RV�HQWUHYLVWDGRV�FLWDP�RV�preços desses produtos no mercado de Cruzeiro 
GR�6XO��$FUH��SDUD�MXVWL¿FDU�D�VXD�PXGDQoD�GH�DWLYLGDGH�HFRQ{PLFD��$OPHLGD��UHODWyULR�������WDPEpP�
observou a importancia das atividades agrícolas na margem do rio Juruá.
 Considerando a densidade populacional de 1 habitante por 83 ha (6000 pessoas na reserva 
[Almeida, relatório 1991]), e as dimensões que uma estrada de seringa com 20ha para 47 árvores 
(Emperaire e Delavaux, relatório 1992), podemos estimar em 70ha/habitante a área de extrativismo 
no rio Juruaғ����KD�QR�ULR�7HMR�H����KD�QRV�igarapés. Essa atividade vêem perdendo cada vez mais 
espaço para a agro-pecuária, especialmente nos principais rios da reserva (Jurua ғ�H�7HMR���(P�WHUPRV�
de área disponível, podemos estimar 562ha/família na região do rio Jurua ғ�����KD�QR�ULR�7HMR�H������KD�
nos igarapés.
� $V�SUiWLFDV�DJUtFRODV�QD�UHVHUYD�SRGHULDP�LQFOXLU�R�DXPHQWR�GD�SURGXWLYLGDGH�H�D�GLYHUVL¿FDomR�
de cultivo, possibilitando a estocagem de produção para períodos de baixos níveis alimentares. O 
trabalho do grupo de estudo em agricultura conservacionista do Instituto de Biodinâmica de Botucatu 
pode ser útil na implementação de alternativas para a agricultura local.
 A atividade pecuária é relativamente baixa em relação às regiões próximas (Cruzeiro do Sul 
- Acre). Entretanto, os padrões de criação são os mesmos da região, o que é preocupante pois as 
atividades agropecuárias estão em ascendência na reserva. Poderiam ser adotadas criações intensivas, 
para melhor produtividade e menor área ocupada por estes animais.
 O alto consumo de peixes da família Loricariidae (bodes) sugere pouca disponibilidade 
relativa de peixes, pois em outras regiões peixes dessa família não são consumidos ou são consumidos 
em proporções muito pequenas. A alta citação do mandí, pode indicar sua grande disponibilidade, 
inclusive para consumo. Entretanto, por termos presenciado a migração do mandí rio acima (Juruá e 
depois Tejo), este está provavelmente superestimado em nossa amostra.
 Os peixes evitados e os tabus alimentares parecem seguir padrões encontrados em outras 
regiões, onde carnívoros (Pimelodidae) e também animais medicinais (arraia, curimataғ�H�traíra) são 
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evitados no consumo. O pouco conhecimento sobre peixes medicinais na região foi notável e o relativo 
curto tempo (2-3 gerações) na região de algumas famílias que vieram do nordeste nos anos 40-50 
SRGHULD�H[SOLFDU�D�SRXFD�IDPLOLDULGDGH�FRP�DOJXQV�DVSHFWRV�GD�IDXQD�H�ÀRUD��7DPEpP�REVHUYDPRV�
pouca familiaridade com outros grupos, como com as cobras.
 Os aparelhos utilizados são de baixo esforço pesqueiro se comparamos às pescarias de outras 
regiões da Bacia Amazônica. As capturas ocorrem com maior frequência no verão, quando nos rios 
começam os processos migratórios, alguns observados em campo. Nota-se que o esforço pesqueiro 
é maior no rio Juruaғ�� VHJXLGR�SHOR� ULR�7HMR��YLVWR�D�quantidadede aparelhos de pesca por família. 
Nos igarapés os moradores possuem poucos arreios de pesca, em geral tarrafa e linha de mão. As 
espécies que tiveram destaque são o mandi (Pimelodus spp.), a mocinha (Curimatidae), a casca grossa 
(Curimatidae) e o curimataѺ��Prochilodus sp.). Os moradores relatam que antes da nossa chegada na 
reserva havia jaғ�RFRUULGR�XPD�SLUDFHPD�GH�VXUXELP��Pseudoplatystoma spp.). Entretanto, as migrações 
parecem estar mais adiantadas nos meses de junho e julho. Este fato, está ligado as diferenciações 
entre os ciclos hidrológicos na Amazônia.
 As normas de uso da reserva proíbem a utilização da pesca com timboғ�QRV�ULRV�H� igarapés, 
cerco de redes na boca de igarapés e lagos e uso do bicheiro. As duas primeiras proibições podem ser 
consideradas pertinentes. Pois a pescaria com timboғ�FDSWXUD�GHVGH�DOHYLQRV�DWp�JUDQGHV�SHL[HV�H�DV�
toxinas do timbo ғ�também causam a poluição das águas à jusante. Os moradores dizem que as redes de 
cerco impedem migrações laterais das espécies, para a desova ou alimentação.
 No caso do uso do bicheiro devemos fazer certas ponderações. Este aparelho tem uma estratégia 
especialista, visando somente a captura de grandes bagres como o surubim (Pseudoplatystoma spp.). 
2�ELFKHLUR��HP�WHUPRV�GH�HVIRUoR�GH�SHVFD��p�FRPSDUDYHO�DR�DUFR�ÀHFKD��DUSmR�H�]DJDLD��$V�HVSpFLHV�
capturadas com o bicheiro geralmente fazem longas migrações e esses estoques sofrem impacto 
da pesca no rio Amazonas. Desta forma, deve ser desprezível o impacto deste aparelho na reserva. 
&RQÀLWRV�REVHUYDGRV�HQWUH�PRUDGRUHV�YL]LQKRV�GHYLGR�DR�XVR�GR�ELFKHLUR�SRGHP�HVWDU�UHODFLRQDGRV�
aos baixos níveis de produção e diversidade de itens alimentares, o que pode aumentar as chances da 
“tragédias dos comuns” entre os moradores.
 As informações obtidas sobre a ecologia pesqueira das espécies podem ser consideradas 
SUHOLPLQDUHV��SRLV�DV�HVSpFLHV�DLQGD�QmR�IRUDP�LGHQWL¿FDGDV��2V�FLFORV�GH�PLJUDomR�H�UHSURGXomR�GDV�
espécies são semelhantes ao de outras regiões do Rio Amazonas. Geralmente, estes ciclos são mais 
adiantados nas regiões das cabeçeiras como o Alto Rio Juruaғ� HP� relação as regiões da Amazônia 
Central e Baixo Amazonas.
� e� IXQGDPHQWDO� TXH� D� UHVHUYD� VHMD� JDUDQWLGD� QD� UHJLmR�� R� TXH� VLJQL¿FD� WDPEpP�YLDELOL]DU� D�
vida dos moradores da reserva, com relação à alimentação básica e em termos econômicos, através 
GH�SURGXomR�GLYHUVL¿FDGD��ERUUDFKD��DUWHVDQDWR�GH�ERUUDFKD��yOHRV��SHTXHQD�DJULFXOWXUD���3DUD�LVVR��
um sistema itinerante de compra e venda de produtos, organizado e garantido pela Associação seria 
necessário. Neste sentido, é fundamental um trabalho de extensão, que vise a produção e estocagem 
GH�DOLPHQWRV��FRPR�WDPEpP�D�GLYHUVL¿FDomR�GR�FXOWLYR��$OpP�GLVVR��RV�SHL[HV�VmR�LPSRUWDQWHV�QD�
manutenção de parte da proteína animal para a população da reserva. A baixa densidade populacional 
associada à tecnologia artesanal de pesca deve continuar a garantir os peixes para a subsistência da 
população.
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Anexo 2. Entrevistas Alto Juruá
Principais itens das perguntas1

Data
Local
Rio
Nome
Idade
Escolaridade
No. Filhos
Onde nasceu
Há quanto tempo mora nessa localidade
3UR¿VVmR�GR�SDL
3UR¿VVmR
Pesca (sim/não)
Agricultura
Criação
Pesca (verão, inverno)
Caça (verão inverno)
Peixes que não come/porque
Animais/peixes medicinais
Consumo: o que come mais no verão, o que come mais no inverno (proteína animal)
Última pescaria (local, kg, há quantos dias pescou)
Aparelhos usados
Barcos

1  Similar ao questionário básico para entrevistas, Apêndice I, in Begossi, A. (Org.), 2013, Ecologia de 
Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia, Segunda Edição, Ed. Rima, São Carlos.



Esse livro pretende 
tornar acessível dados 
coletados no Alto 
Juruá, em particular na
Reserva Extrativista 
do Alto Juruá, nos 
anos de 1993-1994. Os 
dados  aqui apresentados foram coletados por 
Alpina Begossi com a participação de Benedito 
D. de Amaral e de Renato A. M. Silvano. 
Divulgamos informações sobre os ribeirinhos 
habitantes dos rios Juruá, Tejo, Bagé, Igarapé 
S. João e Rio Breu. As informações incluem idade, escolaridade, criação de animais, 
pesca, consumo de peixes e caça. O presente livro reúne importantes dados sobre a 
utilização de recursos naturais, especialmente peixes, para assegurar os modos de vida 
e segurança alimentar das comunidades ribeirinhas da RESEX do Alto Juruá, incluindo 
dados coletados há 27 anos atrás, pouco após o estabelecimento dessa RESEX. O 
Alto Rio Juruá apresenta alta diversidade de espécies de peixes sendo que parte dessa 
diversidade é regularmente utilizada para alimentação dos moradores ribeirinhos. Os 
resultados aqui relatados se tornam ainda mais relevantes considerando a ausência de 
um plano de manejo para essa RESEX.
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