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RESUMO: A atividade pesqueira profissional tem em Manaus um dos principais centros de 

desembarque e comercialização de pescado da Amazônia, sendo o pescador comercial o 

profissional que faz o elo entre a riqueza dos recursos presentes nos ambientes de pesca e a 

população urbana. Nos últimos anos a explotação deste recurso foi potencializada por inovações 

tecnológicas acentuadas, principalmente quanto à eficiência da frota pesqueira. Logo, é essencial 

reconhecer essas inovações e os meios de deslocamentos utilizados nas pescarias para subsidiar de 

forma adequada medidas de ordenamento na região. Neste aspecto, o estudo propôs caracterizar os 

aspectos físicos e operacionais da frota pesqueira que desembarca em Manaus, capital do 

Amazonas. Os dados foram coletados de outubro de 2018 a julho de 2019, duas vezes por semana 

no terminal pesqueiro de Manaus. As informações foram armazenadas em planilhas eletrônicas no 

Microsoft Excel (versão 2007) e analisadas por meio de estatística descritiva, para obtenção das 

frequências de ocorrência, médias e desvios padrões. Foram caracterizadas 189 embarcações de 

pesca, construídas integralmente em madeira, com média de comprimento de 15,87 m ± 3,87 e estas 

embarcações foram construídas principalmente nos municípios de Manacapuru (22,14 %), Coari 

(16,10 %), Manaus (8,72 %) e Novo Airão (7,38 %). O número de pescadores por embarcação 

variou de 2 a 28, e a duração média das pescarias foi de 19 dias. Os motores das embarcações 

pertencem as marcas MWM (60,21 %), Yanmar (24,19 %) e Mercedes (11,29 %), com amplitude 

de potência de 13 a 315 hp, sendo 74 e 114 hp as mais frequentes. As pescarias foram realizadas 

através de canoas de madeira e botes de alumínio, em um quantitativo de até 20 canoas por 

embarcação e 4 botes de apoio. A rede de lance de aproximadamente 200 m de comprimento foi o 

apetrecho mais utilizado, seguido de malhadeiras que podem totalizar até 20.000 m. O peixe 

capturado é armazenado na proporção de gelo e peixe de 1 para 1, em 3 ± 2 lotes de caixas térmicas 

que são localizadas no interior da embarcação, e tem dimensões em torno de 1,80 m de altura por 3 

m de largura. Esse pescado é oriundo especialmente de rios (59,69 %) e lagos (35,41 %), dos 

municípios de Tapauá (12,77 %), Coari (11,79 %), e Codajás (10,79 %). A produção de pescado 

teve como principais representantes o jaraqui (Semaprochilodus spp.) com 44,20%, a curimatã 

(Prochilodus nigricans) com 16,18%, a piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) com 6,36 % e o 

pacu (Mylossoma spp., Myleus spp. e Metynnis spp.) com 5,33 %, sendo estes grupos responsáveis 

por 72,29 % do desembarque total. Embora as embarcações de pesca da região amazônica não 

atuem diretamente na captura de pescado, as mesmas representam autonomia no alcance de viagens 

a ambientes de pesca mais distantes dos centros urbanos, e por possuírem estruturas apropriadas 

para armazenamento e conservação de pescado, abrigo aos pescadores e transporte de grandes 

quantidades de apetrechos. 
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