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RESUMO: A paisagem e a dinâmica de alagação sazonal devem ser consideradas durante o 

desenvolvimento de medidas de manejo pesqueiro na Amazônia, pois esses fatores determinam a 

distribuição e a ecologia dos recursos pesqueiros e consequentemente o comportamento do pescador 

e da pesca. Neste contexto, a dinâmica espacial da pesca comercial foi analisada nos trechos 

superior e inferior do rio Solimões, a partir dos desembarques de pescado em Benjamin Constant e 

Iranduba (Amazônia Brasileira). Dados de captura (kg), número de pescadores por viagem, duração 

das pescarias (dias) e locais de pesca foram coletados em 2012 nos principais centros de 

desembarque dos dois municípios. As coordenadas geográficas dos locais de pesca foram 

registradas em 2018 utilizando um mapa hidrográfico dos municípios, uma lista dos locais de pesca 

documentados em 2012 e o auxílio dos pescadores. A espacialização das informações pesqueiras foi 

realizada por município, por local de pesca e por período do regime fluvial utilizando o software 

QGIS (2.18). Trinta e dois locais de pesca foram identificados no município de Iranduba, e vinte e 

seis foram identificados em Benjamin Constant. Os pescadores operaram num raio de 70 km de 

Iranduba durante os dois períodos do regime fluvial. Em Benjamin Constant, a área de operação foi 

de 224 km durante o período de águas altas e de 280 km durante o período de águas baixas. Em 

Iranduba, o lago do Janauacá e a praia do Manaquiri registraram as maiores capturas durante os 

períodos de águas altas e baixas, respectivamente. Em Benjamin Constant, as maiores capturas 

foram observadas no rio Solimões para ambos os períodos. Durante o período de águas baixas, os 

maiores rendimentos foram registrados em locais de pesca mais distantes da sede municipal, 

enquanto no período de águas altas, os maiores rendimentos foram registrados em locais mais 

próximos dos municípios. A avaliação da dinâmica espacial das pescarias auxilia na compreensão 

do comportamento da frota pesqueira e pode indicar a origem das mudanças na quantidade e 

qualidade da produção e, portanto, deve ser considerada na gestão da atividade. 
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