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Capítulo 1 
A Pesca Profissional 

1.1. Introdução 

A pesca comercial no reservatório de Itaipu teve 

seu início efetivo em 1985, quando sua prática foi legalizada pelos 

órgãos ambientais. O fato de ela permanecer proibida entre o 

fechamento do reservatório (final de 1982) até essa data foi 

fundamental para restringir o acesso a ela pelo contingente de 

pessoas desempregadas após a conclusão da obra, com reflexos 

dramáticos em sua sustentabilidade. Mesmo assim, o monitoramento 

da atividade iniciado quatro meses após a sua liberação mostra que 

o ingresso de um grande número de pessoas provenientes de outras 

atividades, muitas permanecendo até hoje. Nesse relatório são 

apresentadas informações sobre essa atividade no ano de 2009, 

bem como realizadas algumas comparações com os últimos anos. 
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Os trabalhos de monitoramento da pesca no 
reservatório de Itaipu foram iniciados pela 
SUREHMA (Superintendência de Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente do Estado do 
Paraná (atual IAP) em 1985, tendo 
continuidade em 1987 através de uma rede de 
amostragem que persiste até hoje. Essa rede 
teve como atribuições repassar formulários, 
orientar seu preenchimento e proceder ao 
recolhimento das informações, além 
de acompanhar as entradas e saídas de 
novos profissionais nas diferentes 
regiões do reservatório. Esse trabalho 
é acompanhado por biólogos do 
Núcleo de Pesquisas em Limnologia, 
Ictiologia e Aquicultura da 
Universidade Estadual de Maringá 
(Nupélia-UEM) e um técnico da 
Itaipu Binacional, através de visitas 
mensais, com duração de 11 dias. 
Monitoramento similar da pesca 
amadora, porém sem as características 
censitárias da profissional, vem sendo 
conduzido. 
Tendo como base a composição do 
pescado, os tipos de equipamentos de 
pesca, embarcações, propulsores e os 
agentes de comercialização, o 
reservatório foi dividido em 12 áreas 
de pesca. Essas áreas foram agrupadas 
em três zonas, ou seja, fluvial (sob 
influência do rio Paraná, com 
organização predominantemente 
horizontal e processos de transporte), 
transição (influenciada por tributários 
de médio porte, organização 
intermediária e processos de 
deposição) e lacustre (terço inferior, 
com organização predominantemente 
vertical), tendo como base os 
processos de transporte e deposição 
de sedimento e as características 
limnológicas (Fig.1.1.1). 

Esse relatório refere-se ao ano de 2009 e 
apresenta os resultados do monitoramento, 
com ênfase nos desembarques pesqueiros, 
no esforço e na estrutura física da pesca, na 
qualidade de vida, rentabilidade e 
percepções dos pescadores, conservação e 
comercialização do pescado, e rentabilidade 
da atividade. 

 

Figura 1.1.1. Localização das áreas e zonas de 
pesca no reservatório de Itaipu. 
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Capítulo 1.2 
Área de Pesca e Métodos 

A s áreas de pesca cujos desembarques  

pesqueiros foram monitorados nesse ano são as mesmas que vem 

sendo acompanhadas desde 1987. Nesse tópico elas serão descritas, 

com informações sobre suas localizações e características fisiográficas. 

Igualmente serão identificadas e descritas as estratégias de pesca 

predominantes na região. Os procedimentos empregados na obtenção 

das informações que constam deste relatório serão também descritas. 
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Zonas e áreas de pesca 

A descrição da composição e o rendimento 
de pescarias multiespecíficas em 
reservatórios devem considerar a influência 
que os gradientes limnológicos longitudinais 
sabidamente exercem nas estratégias 
operacionais para a captura das espécies e a 
rentabilidade da pesca.  

Para a racionalização do manejo de pesca é 
fundamental o reconhecimento dos padrões 
de variação espacial e temporal dos estoques 
e de sua forma de exploração, sendo, 
porém, uma tarefa complexa devido ao 
envolvimento de um grande número de 
variáveis e interações físicas, biológicas, 
sociais e econômicas (OKADA, 2001). 

Esses gradientes longitudinais no reservatório 
de Itaipu permitem a identificação de três 
zonas distintas, considerando como subsídios 
(i) as diferenças na taxa de sedimentação 
longitudinal entre as zonas de pesca, (ii) os 
dados diários de acompanhamento de 
desembarque nas 12 áreas de pesca obtidos 
nas últimas décadas e (iii) a natureza dos 
instrumentos de pesca utilizados (OKADA, 
2001). 

Essas zonas e as áreas de pesca que cada 
uma contempla são caracterizadas a seguir: 

 

Zona Fluvial 
ÁREA 1 - GUAÍRA 

Essa área de pesca está localizada nas 
coordenadas de 24o 07’ Lat.S e 54o 21’ 
Long.W, apresentando uma área de cerca de 
26,52 km2 e perímetro igual a 64,98 km, 
estando entre as menores áreas de pesca 
desse reservatório. 

O trecho que inclui a sede do município de 
Guaíra na região de transição entre o 

ambiente lótico do rio Paraná e o lêntico do 
reservatório de Itaipu são seus limites 
geográficos, sendo que este local é 
caracterizado por um alargamento do rio 
Paraná, com baixa profundidade e fundo de 
natureza rochosa. O reservatório apresenta 
influência pouco pronunciada, sendo as 
águas superficiais ainda velozes.  

A pesca nessa área é praticada com redes de 
espera e tarrafas, para a captura de 
cascudos, armados, curimbas e piaparas.  

Linhadas e espinhéis são também utilizados 
para a captura de grandes pimelodídeos, 
principalmente jaú e pintado, porém de 
maneira esporádica. 

 

ÁREA 2 - GUAÍRA E IMEDIAÇÕES 

Situada nas coordenadas de 24o 16’ Lat.S e 
54o 19’ Long.W, é constituída por uma área 
de 34,98 km2 e perímetro de 94,73 km. 

Esta área está posicionada entre as 
imediações da cidade de Guaíra e a foz do 
arroio Capivari.  

É uma região estreita com grande 
profundidade, principalmente nos pontos 
coincidentes com o antigo leito do rio 
Paraná. Nesta área ocorre uma mata de 
paliteiro em sua margem direita, afogada 
quando do alagamento de terras.  

A pesca nessa região é realizada 
especialmente com espinhéis, para a captura 
de grandes bagres e outros pimelodídeos, 
embora tenha aumentado a frequência de uso 
de redes de espera para a captura do armado, 
traíra, cascudos e curimbas.  

Nas localidades de vila Santa Clara, Taturi, 
Passo Itá, São João e Salto Maria são 
encontradas as maiores concentrações de 
pescadores. 
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ÁREA 3 - OLIVEIRA CASTRO 

Localizada nas coordenadas de 24o 23’ Lat.S 
e 54o 17’ Long.W, apresenta uma área de 
aproximadamente 22,41 km2 e perímetro de 
63,48 km. Encontra-se inserida nas 
imediações do distrito de Dr. Oliveira 
Castro, no município de Guaíra, sendo essa 
área do reservatório ainda estreita, com 
grande acúmulo de vegetação arbórea em 
decomposição (paliteiro) em sua margem 
direita.  

Os pescadores residem na vila de Dr. 
Oliveira Castro e nas localidades Goiabeira, 
Água Verde, Salto 24, Córrego da Onça e 
Salamanca. 

A pesca nesta área que até 1997 era efetuada 
basicamente com anzóis para a captura de 
peixes de couro, passou posteriormente, a 
empregar, com maior frequência, redes de 
espera. 

 
Figura 1.2.1. Local de desembarque de 

pescadores no município de 
Guaíra na zona fluvial do 
reservatório de Itaipu. 

 

Zona de Transição 
ÁREA 4 – MERCEDES 

Nas coordenadas de 24o 30’ Lat.S e 54o 22’ 
Long.W, está a área de pesca 4 - Mercedes, 
que tem área aproximada de 61,04 km2 e 

perímetro de 199,71 km. Está localizada 
entre o distrito de Arroio Guaçu, no 
município de Mercedes, e as imediações do 
arroio São Luiz. 

Nela encontramos o rio Arroio Guaçu, um 
dos principais tributários da margem 
esquerda do reservatório de Itaipu e cujos 
cursos médios e inferiores apresentam-se 
sinuosos. 

A atividade pesqueira é realizada 
principalmente nas cercanias da 
desembocadura do Arroio Guaçu no 
reservatório. 

As redes de espera e os anzóis são os 
apetrechos de pesca mais utilizados nesta 
área. 
 

 

ÁREA 5 - PORTO MENDES 

Com uma área de 69,71 km2 e 209,12 km de 
perímetro encontramos a área de pesca 5 - 
Porto Mendes, sendo esta a maior da zona 
de transição. Suas coordenadas são 24o 36’ 
Lat.S e 54o 20’ Long.W. 

A foz do arroio São Luiz e a Sanga Apepu, 
distrito de Porto Mendes, no município de 
Marechal Cândido Rondon são seus limites 
físicos.  

Na sua margem direita encontramos dois 
importantes rios, sem outros represamentos 
e com grande número de lagoas marginais; 
os rios Possuelo e Carapã.  

Os pescadores atuantes na pesca comercial 
habitam no patrimônio de Porto Mendes ou 
próximo às margens do reservatório 
(lindeiros). 

Nesta área as redes de espera e espinhéis 
constituem-se nos principais aparelhos de 
pesca empregados. 
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ÁREA 6 - PATO BRAGADO 

É a menor área de pesca da zona de transição, 
com uma área de 43,48 km2 e 77,47 km de 
perímetro, sendo suas coordenadas 24o 40’ 
Lat.S e 54o 21’ Long.W. 

Está situada no município de Pato Bragado, 
entre a foz do rio Branco e a margem 
esquerda do rio São Francisco. Na porção 
alagada desses tributários é onde a pesca 
ocorre com mais intensidade.  

Os pescadores residem principalmente na 
cidade de Pato Bragado e imediações do 
reservatório. Entretanto, pescadores oriundos 
de regiões mais afastadas do reservatório 
como a de Marechal Cândido Rondon, 
também são encontrados em atividade de 
pesca nessa área. 

 
Figura 1.2.2. Local de desembarque de 

pescadores no município de 
Mercedes na zona de transição 
do reservatório de Itaipu. 

 

Zona Lacustre 
ÁREA 7 - ENTRE RIOS 

Esta região engloba uma área de cerca de 
151,43 km2 e um perímetro de 402,32 km. 
Apresenta as coordenadas de 24o 47’ Lat.S e 
54o 25’ Long.W. 

Está situada no município de Entre Rios do 
Oeste, entre a margem direita do rio São 

Francisco e o distrito de São Clemente, no rio 
Felicidade. Nesta área, na margem direita do 
reservatório, está um dos principais afluentes 
paraguaios, o rio Itambey.  

A pesca nesta região é realizada 
principalmente em entradas e nos braços na 
margem esquerda do reservatório, formados 
pelo alagamento de antigos afluentes do rio 
Paraná, em especial o rio São Francisco. Esta 
é baseada principalmente no uso de redes de 
espera. 

Nos riachos e córregos do Marreco, Facão 
Torto, Sanga Alegre e Felicidade, a pesca é 
desenvolvida também com certa intensidade. 
 

ÁREA 8 - SANTA HELENA 

Esta região apresenta área aproximada de 
114,49 km2 e perímetro de 218,25 km, sendo 
referenciada pelas coordenadas de 24o 53’ 
Lat.S e 54o 26’ Long.W e, localizada no 
município de Santa Helena entre o distrito de 
Subsede São Francisco e o rio Dois Irmãos.  

A pesca nessa área é realizada no antigo leito 
do rio São Francisco Falso, principalmente 
nas partes alagadas. Este é um afluente de 
grande porte em sua margem esquerda, 
seguido em ordem de importância pelo rio 
Dois Irmãos.  

As redes de espera predominam entre os 
materiais de pesca utilizados na atividade de 
pesca nesta região, destacando-se também nas 
áreas subsequentes. 
 

ÁREA 9 - MISSAL 

Esta é a maior área de pesca do reservatório, 
com aproximadamente 256,36 km2 de área e 
504,18 km de perímetro, e tem como 
coordenadas as referências 25o 03’ Lat.S e 54o 
28’ Long.W. 
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É constituída pelo distrito de Vila Celeste, 
no município de Santa Helena, limitada 
pelas localidades de Santa Helena Velha e o 
rio São Vicente no município de Missal.  

Nas localidades de São Vicente Grande, São 
Vicente Chico, Santa Helena Velha, 
Moreninha, Esquina Rosa e Dom Armando 
a pesca é mais intensa.  

A margem direita desta região recebe o rio 
Limoy, maior afluente paraguaio. 

O distrito de Vila Celeste englobava um 
número elevado de pescadores e uma 
intensa pesca entre 1987 a 1993. Após, a 
pesca baseada nas capturas do curimba 
apresentou declínio. Antigos pescadores 
desta área saíram da atividade pesqueira, as 
peixarias e entrepostos de pesca faliram e a 
pesca atualmente é realizada por um 
pequeno número de pescadores. 

 
 

ÁREA 10 - ITAIPULÂNDIA 

Esta tem como referência as coordenadas 
25o 13’ Lat.S e 54o 30’ Long.W, sendo a 
maior área em perímetro entre todas 
aquelas consideradas nesta análise. Essa 
região tem 253,84 km2 de área e um 
perímetro de 547 km. 

Este trecho do reservatório de Itaipu está 
localizado entre a foz do rio São João e a 
margem esquerda do rio Ocoí. 

Os pescadores que exercem a pesca nesse 
trecho são oriundos das cidades e vilas 
ribeirinhas, como as de Vila Natal, Padre 
Feijó/distrito de Missal, Sol de Maio, 
Esquina Gaúcha, Itacorá, Santa Inês, 
Jacutinga e São José do Itavó, todas 
localizadas no município de Itaipulândia.  

O rio São João, a barra do rio Ocoí e as 
entradas de braços do reservatório, são os 

principais locais onde a pesca é exercida 
neste trecho. 

 

ÁREA 11 - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 

Referenciada com as coordenadas de 25o 
19’ Lat.S e 54o 31’ Long.W, e com uma 
extensão de aproximadamente 196,73 km2, 
essa área de pesca apresenta um perímetro 
de 386,25 km. 

Localizada entre a margem direita do rio 
Ocoí e a margem esquerda do rio Passo 
Cuê no município de São Miguel do 
Iguaçu, abrange os centros de pescadores 
de Vila Ipiranga, Santa Rosa do Ocoí, 
Santa Cruz, Paulistana, Mauritânia, 
Saquarema, Bananal e as cidades de São 
Miguel do Iguaçu e Medianeira.  

As partes alagadas do rio Ocoí e arroio 
Pinto são os trechos com maior atividade 
pesqueira. 

ÁREA 12 - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 

Posicionada nas coordenadas de 25o 25’ Lat.S 
e 54o 31’ Long.W, apresenta área estimada em 
143,06 km2 e perímetro em 292,47 km. 

Essa área de pesca compreende o trecho do 
reservatório entre a margem direita do rio 
Passo Cuê e o Refúgio Biológico de Bela 
Vista, incluindo a área de proteção ambiental 
próxima à barragem do reservatório de 
Itaipu. 

As localidades de Alto do Bela Vista, Barro 
Preto, Três Lagoas, Alvorada do Iguaçu, 
Pinho e a cidade de Santa Terezinha do 
Itaipu são onde se concentra a maioria dos 
pescadores.  

Na margem esquerda dessa área, encontramos 
o rio Gabiroba, em cujo leito alagado é 
aplicado um expressivo esforço de pesca. 
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Figura 1.2.3. Local de desembarque de 

pescadores no município de 
Santa Helena na zona lacustre 
do reservatório de Itaipu. 

Acompanhamento de 
desembarque 
Serão apresentados nesse relatório, os 
resultados do monitoramento dos 
desembarques pesqueiros realizado durante o 
ano de 2009 no reservatório de Itaipu. Assim, a 
pesca praticada e monitorada é citada aqui, 
indistintamente, como artesanal, profissional 
ou comercial. 

Os procedimentos metodológicos empregados 
são os mesmos especificados no projeto.  

Os dados apresentados nessa análise foram 
levantados através de uma rede de coleta de 
informações composta por pescadores – 
amostradores distribuídos ao longo do 
reservatório, monitorados por dois técnicos 
com nível superior da Universidade Estadual 
de Maringá-Nupélia e um da Itaipu Binacional, 
e auxiliado pelas colônias e associações de 
pescadores.  

O cadastramento e recadastramento de 
pescadores e o levantamento de suas condições 
econômicas e sociais aconteceu no período 
entre os meses de janeiro a dezembro de 2009 
(Fig. 1.2.4), abrangendo toda a margem 
esquerda do reservatório de Itaipu. 

 
Figura 1.2.4. Entrevistas com os pescadores da 

zona fluvial do reservatório de 
Itaipu. 

 

Amostras do pescado desembarcado foram 
analisadas em cada área de pesca com o 
objetivo de acompanhar a captura de 
imaturos na pesca comercial, identificar a 
composição do pescado desembarcado na 
categoria comercializada como “misto”, 
constituído por um elevado número de 
espécies com baixa captura, e acompanhar o 
período de reprodução das principais 
espécies comerciais (Fig. 1.2.5). 

Figura 1.2.5. Biometria do pescado 
desembarcado na zona 
fluvial do reservatório de 
Itaipu. 
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Como os desembarques na margem paraguaia 
são esporádicos, e, brasileiros residentes na 
margem Paraguai vendem o seu pescado na 
margem brasileira, os dados de rendimento 
pesqueiro apresentados nesse relatório são 
referentes à biomassa das espécies 
desembarcadas e comercializadas na margem 
esquerda do reservatório de Itaipu.  



 

 

 

Capítulo 1.3 
Os pescadores 

 

A  seguir serão apresentados dados que ajudarão a traçar o 

 perfil socioeconômico dos pescadores que atuaram na pesca 

profissional do reservatório de Itaipu durante o ano de 2009, 

mostrando algumas de suas aspirações sociais em relação à 

profissão, enfatizando a descrição do contingente, número de 

ajudantes de pesca, a profissão anterior, a dedicação à 

atividade, o tempo de pesca, pretensões futuras em relação à 

atividade pesqueira, a estruturação etária, o número de 

dependentes e o nível de instrução dos pescadores. 
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O contingente de 
pescadores 
A questão de gênero: 

No reservatório de Itaipu a pesca profissional é 
tipicamente desenvolvida pelos homens, porém 
as mulheres, na maioria das vezes, se 
encarregam da manutenção do acampamento, 
limpeza do pescado, conserto dos aparelhos de 
pesca e principalmente a dedicação aos filhos. 
Entretanto, verificou-se uma maior participação 
e autonomia das mulheres na pesca deste 
reservatório desde 2002, especialmente nos 
últimos anos.  

No ano de 2009, 140 mulheres possuíam licença 
de pesca na área do reservatório (17,0% do total 
de pescadores), estando, portanto aptas ao 
exercício da pesca profissional. Esse número é 
muito próximo ao de 2008, quando 146 
mulheres atuavam legalmente na pesca desse 
reservatório. Na zona lacustre a frequência 
dessas mulheres foi mais elevada (20,6%) e na 
zona de transição foi a mais baixa (8,8%). A 
participação das mulheres na atividade pesqueira 
está, em grande parte, relacionada ao estímulo 
proveniente do seguro desemprego.  

Muitas destas não atuam diretamente na 
atividade pesqueira, entretanto trabalham no 
conserto de aparelhos de pesca, conserto e 
construção de embarcações, processamento do 
pescado e também sua comercialização, 
principalmente na ausência do marido. Nessas 
ocasiões, muitas mulheres são responsáveis ainda 
pela despesca dos aparelhos de pesca. As maiores 
dificuldades para a realização dessa tarefa pelas 
mulheres decorre da insegurança inerente a essa 
atividade nesse reservatório (fronteira), distância 
do local de instalação dos aparelhos de pesca, 
principalmente quando se utiliza embarcações 
impulsionadas a remo, o peso dos motores e ao 
fato de muitas delas não saberem nadar. 

Mesmo sendo mais frequentes na zona lacustre, 
é na fluvial que as pescadoras têm mais 
autonomia como tal, sendo detentoras de 
aparelhos de pesca e atuando mais efetivamente 
nas capturas. As que desenvolvem suas 
atividades sozinhas são, em grande parte, viúvas, 
cujos maridos eram pescadores (Fig. 1.3.1). 

 
Figura 1.3.1. Pescadoras profissionais da zona 

lacustre do reservatório de Itaipu. 

Pescadoras da zona fluvial que atuam na pesca 
junto aos maridos e que comercializam o 
pescado em separado relatam que assim 
conseguem garantir alguma independência 
financeira, sem terem que recorrer ao 
companheiro a todo o momento para a 
aquisição de pequenos objetos ou alimentos.  

Na zona lacustre, em algumas famílias, a mulher 
pesca próximo ao acampamento buscando 
garantir a alimentação familiar, enquanto o 
companheiro se desloca para regiões mais 
distantes à procura de lugares mais piscosos, 
visando a comercialização. 

Variações no tempo e no espaço: 

Foram cadastrados 826 pescadores titulares no 
ano de 2009, número levemente inferior àquele 
de 2008, quando o cadastro incluiu 855 
pescadores titulares. 

O número mensal de pescadores atuando 
efetivamente na pesca em 2009 considerando 
uma base mensal foi de 391, esse número, se 
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confrontado com o número total de pescadores 
titulares, evidencia um elevado fluxo de 
pescadores no reservatório, com pessoas 
ingressando na pesca e dela saindo, durante 
todo ano (Fig. 1.3.2). Esta tendência também foi 
verificada nos anos anteriores.  

O elevado fluxo de pescadores no reservatório 
de Itaipu, como já mencionado em anos 
anteriores pode decorrer de (i) sazonalidade nas 
atividades agrícolas, como plantio e colheita; (ii) 
variações na demanda de serviços temporários 
na zona urbana; (iii) variação sazonal no 
rendimento da pesca; (iv) flutuações no preço 
do pescado, especialmente no período de 
quaresma; (v) interdição da pesca na piracema; 
(vi) dificuldade em receber o seguro 
desemprego e (vii) flutuações na cotação do 
dólar e na intensidade da fiscalização na 
fronteira que inibe o comércio informal dos 
chamados “sacoleiros”. 

O número médio mensal de pescadores em 
atividade no reservatório de Itaipu, durante o 
período de monitoramento da pesca, aumentou 
gradativamente entre 1987 e 1993, apresentando 
pouca alteração até 1997. No ano seguinte, 
houve um decréscimo no número de 
pescadores, que foi mais acentuado a partir de 
2000, mantendo-se em níveis similares até 2005, 
quando mostrou leve incremento (Fig. 1.3.2).  
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Figura 1.3.2. Número médio de pescadores 
titulares na pesca profissional do 
reservatório de Itaipu, de 1987 a 2009. 

A redução no número de pescadores após 1997-
98 foi resultante do re-ordenamento da pesca 
realizada pelo IBAMA, que, após 
recadastramento dos pescadores profissionais, 
impôs restrições ao exercício da atividade 
daqueles com situação ilegal, especialmente na 
zona fluvial do reservatório, seguido da 
proibição da pesca no período de piracema a 
partir de 2000. 

Devemos relembrar que, quaisquer comparação 
espacial dos dados históricos da pesca feita com 
base nos relatórios prévios, devem considerar o 
rearranjo feito em relação as áreas de pesca, no 
ano de 2000. As alterações decorrentes desse 
rearranjo foram: i) a zona fluvial, que englobava 
as áreas de pesca 1 a 6 foi reduzida para as áreas 
1 a 3; ii) a zona de transição, que abrangia as 
áreas 7 a 10 limita-se agora às áreas 4, 5 e 6; e iii) 
a zona lacustre, que anteriormente era restrita às 
áreas 11 a 13 aumentou consideravelmente, 
englobando as áreas de 7 a 13 (Fig.1.1). Esse 
rearranjo foi resultante da incorporação dos 
resultados obtidos em estudos da taxa de 
sedimentação ao longo do reservatório. 

No ano de 2009, a zona de pesca com maior 
número de pescadores em atividade foi a 
lacustre, que contribuiu com 58,2% do total, 
seguida da fluvial com 23,8% e da  zona de 
transição com 17,9% (Fig. 1.3.3).  

Figura 1.3.3. Distribuição dos pescadores 
profissionais por zona de pesca e por 
Km2 no reservatório de Itaipu em 2009. 
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Embora essa tendência tenha sido similar a 
dos últimos anos, tem se observado aumento 
considerável na proporção de pescadores na 
área mais interna do reservatório e diminuição 
nas demais em relação ao início da década. 
Assim, em 2003 esses valores foram 46,1%, 
37,4 e 16,6% para as regiões lacustre, fluvial e 
transição, respectivamente. O número de 
pescador por km2 foi maior na zona fluvial 
(2,4 pescador), seguido da zona de transição 
(0,9) e lacustre (0,4 pescador) (Fig. 1.3.3). 

Ajudantes na pesca: 

Devemos salientar que o número médio 
mensal de pescadores abordado acima (Fig. 
1.3.2) corresponde apenas à categoria dos 
titulares, ou seja, proprietários de 
embarcações e aparelhos de pesca. Sendo que 
os ajudantes de pesca compõem cerca de 30 a 
40% do número daqueles, considerando a 
média mensal (Fig. 1.3.4).  

 
Figura 1.3.4. Ajudante de pesca constituído por 

esposa do pescador do reservatório 
de Itaipu. 

A proporção dos pescadores titulares que 
contam com ajudantes de pesca para auxiliar 
na atividade alcançou 65,5% no ano de 2009 
(Fig. 1.3.5). Esse valor foi levemente superior 
ao observado em 2008 (64,7%), 2005 (62,6%) 
e 2004 (60,0%).  
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Figura 1.3.5. Frequência de pescadores 

titulares que recorrem a ajudante de 
pesca em suas atividades na pesca 
profissional do reservatório de Itaipu em 
2009. 

Em relação à proporção dos pescadores que 
recorrem a ajudante de pesca por região do 
reservatório, percebe-se que estes foram 
proporcionalmente mais comuns nas zonas 
fluvial e lacustre, onde alcançaram, 
respectivamente, 68,5% e 70,0% (Fig. 1.3.6). 
Já na zona de transição 46,6% dos pescadores 
contam com ajudante de pesca.   

Na zona mais interna do reservatório a 
estratégia de pesca com redes de espera são 
mais comuns, requerendo trabalho em dupla, 
porque para a instalação destes aparelhos de 
pesca, há a necessidade de um pescador 
controlar a embarcação e o outro manipular 
as redes. Além disso, pelo fato das redes 
serem operadas em distâncias consideráveis, 
na viagem de retorno, enquanto um pescador 
controla a embarcação (motor ou remo), o 
outro trabalha na evisceração e 
acondicionamento do pescado no gelo. 

O trabalho do ajudante se torna indispensável 
em ocasiões onde o número de redes operadas é 
elevado e a quantidade de pescado capturado é 
considerável, dada a necessidade de eviscerar e 
limpar o pescado antes que ele deteriore 
(estrague). Geralmente os pescadores 
permanecem por mais de 5 horas na revista dos 
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aparelhos antes de retornar ao porto de 
desembarque. Como estratégia para agilizar a 
coleta de pescado, vários pescadores retiram as 
redes por completo, indo realizar a despesca na 
margem, evitando assim, a permanência do 
pescado sob sol direto. É neste período que o 
trabalho deve ser rápido contando com a 
participação da esposa, filhos e de outros 
pescadores. 

Como sabemos, todo ano, o número de 
pescadores efetivos no lago de Itaipu sofre um 
elevado declínio no período da piracema, o 
mesmo ocorre com os ajudantes de pesca. 
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Figura 1.3.6. Número de pescadores titulares 

que recorrem a ajudante de pesca em 
suas atividades na pesca profissional 
nas distintas zonas do reservatório de 
Itaipu em 2009. 

Em 2009, entre os pescadores que recorreram a 
ajudante de pesca, a grande maioria contou com 
membros da família para auxiliá-los na pesca, 
especialmente com esposa ou marido no caso 
de mulheres pescadoras (49,7%) ou filhos 
(9,3%) ou ambos (7,1%) (Fig. 1.3.7). Ter 
ajudante de pesca parente foi declarado por 
14,6% dos pescadores e amigos por 8,8%. 
Apenas 0,4% dos pescadores informaram que 
tem empregado. Estes resultados indicam que a 
pesca no reservatório de Itaipu é uma atividade 
essencialmente familiar. Em 2008, estes 
ajudantes foram também na maioria, filhos ou 
esposa (66,1 %), parentes (11,2 %) e amigos 
(8,8%).   

fi lho/esposa
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fi lho/amigo
0,4%

parente
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0,7%
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0,7%
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Figura 1.3.7. Relações entre o pescador titular e 

o ajudante de pesca do reservatório de 
Itaipu em 2009. 

Quando analisada as relações pessoais entre o 
pescador titular e os ajudantes de pesca, por 
região do reservatório de Itaipu (Fig. 1.3.8), 
verifica-se que estes contam principalmente 
com as esposas em todas elas, sendo que 
proporcionalmente a zona fluvial apresentou 
a menor proporção. Resultado diferente ao de 
2008, quando a zona de transição foi a que 
apresentou a maior percentagem de esposas 
como ajudantes. Na qualidade de ajudantes, 
os esposos foram incluídos na categoria 
esposa, indicando que há mulheres 
desenvolvendo a pesca como titulares em 
todas as regiões do reservatório.  

Figura 1.3.8. Relações entre o pescador titular e 
o ajudante de pesca, nas distintas 
zonas do reservatório de Itaipu em 
2009. 
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Profissão anterior 
Em 2009, dos pescadores entrevistados, 
21,7% declararam que não tinham outra 
profissão antes de ingressar na pesca. Os 
demais disseram ser oriundos de outras 
atividades profissionais (71,1%) ou não 
quiseram se pronunciar (5,7%). Essa 
tendência foi também observada nos 
últimos quatro anos.  

As entrevistas de 2009 revelaram que entre 
os que exerceram outra profissão, a maioria 
tinha vínculo com o campo (50,9%), sendo 
sua frequência superior aos anos anteriores 
(2005-39,3%; 2004-38,8%; 2003-37,0%) e 
inferior ao ano de 2008 (58,2%). Destes, 
43,6% eram agricultores e 7,3% volantes 
rurais (Fig. 1.3.9). Esta proporção pode ser 
ainda maior pelo fato de que alguns dos 
pescadores declararam ser agricultores, mas 
na verdade trabalhavam como volante rural, 
mas não o declararam provavelmente por 
acharem o termo bóia fria, pejorativo ou de 
conotação ruim. 

As demais categorias são de pescadores que 
trabalhavam no meio urbano, (volante 
urbano, autônomo e assalariado) estes 
representaram 36,8% do total. Cerca de 
5,7% dos pescadores optaram por não 
responder esta questão. Pescadores que 
responderam que eram “diarista” foram 
incluídos na categoria volante urbano, 
entretanto, ressalta-se que parte destes 
poderia ser enquadrado como volantes 
rurais (bóia-fria).   

Aqueles que declararam como profissão 
anterior autônoma, ou seja, aqueles que 
atuavam como proprietários de 
estabelecimentos comerciais ou de serviços 
e profissionais liberais corresponderam a 
6,9% do total de pescadores em 2009. 
Pedreiro, pintor, encanador e motorista 

foram as profissões mais frequentes nesta 
categoria. A frequência observada neste ano 
foi inferior a registrada em 2008 (8,4%), 
2005 (9,8%) e 2004 (17,8%), porém superior 
a de 2003, quando o percentual desta 
categoria foi de 2,1%. Estas flutuações 
anuais decorrem das oscilações na 
disponibilidade de empregos formais na 
região e da intensificação ou relaxamento da 
fiscalização a fronteira coibindo a ação dos 
sacoleiros.  

agricultor  43,6%

vol .rural  7,3%

vol .urbano  17,3%

autônomo  6,9%

nenhum  0,3%
n. respondeu  5,7%

outros  12,6%

abelha  6,3%

 
Figura 1.3.9. Atividades anteriores exercidas 

pelos pescadores do reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

Na categoria “outros”, que representa 
12,6% dos entrevistados, estão incluídos os 
que tinham carteira assinada e salário fixo, 
denominados assalariados. Nesta categoria 
estão agrupados os auxiliares de serviços 
gerais, funcionários públicos, domésticas, 
padeiros, operadores de máquinas, 
balconistas, agentes de saúde, segurança e 
outros.  

Quando a profissão anterior foi analisada 
nas distintas zonas do reservatório de Itaipu 
(Fig. 1.3.10) verificou-se que, em 2009, a 
zona fluvial foi a que apresentou a maior 
proporção de pescadores que sempre 
pescaram, ou seja, que não exerceram outra 
profissão antes (32,5%). Este valor foi 
diferente ao do ano de 2008, quando na 
zona lacustre observou-se a maior 
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frequência de pescadores que sempre 
pescaram (53,7%), mas semelhante ao ano 
de 2005, quando a zona fluvial também 
apresentou a maior percentagem de 
pescadores que só pescam (32,5%). Em 
2009, nas zonas de transição e lacustre, este 
percentual foi de 11,5% e 20,4%, 
respectivamente. 

Os pescadores que eram agricultores 
representaram a maioria nas três zonas do 
reservatório, com valores na ordem de 
44,2% na zona fluvial, 47,6% na de 
transição e 42,0% na zona lacustre (Fig. 
1.3.10). Esses valores foram superiores ao 
observado em 2008 para a zona fluvial 
(20,5%) e de transição (22,1%) e inferior 
para a zona lacustre (57,4%).  

Em 2009, a zona fluvial apresentou a maior 
proporção de pescadores que exerciam a 
atividade de volante rural, diferindo do ano 
de 2008, quando a zona lacustre apresentou 
maiores valores.  

A proporção de pescadores que atuavam 
como volante urbano, autônomo e outros 
antes da pesca foi maior na zona lacustre 
(38,6%). O grupo de pescadores que 
declararam ser autônomos antes de 
desenvolver a atividade pesqueira foi 
formado especialmente por vigias, 
comerciantes (principalmente proprietários 
de bares) e motoristas. Alguns pescadores 
informaram ainda, que atuam como 
“sacoleiros”, transportando mercadoria do 
Paraguai para o Brasil. Os autônomos 
constituíram 8,3% dos pescadores que 
afirmaram ter outra profissão 
anteriormente.  

Os pescadores que atuavam anteriormente 
como volantes urbanos ou assalariados 
(classificados como “outros”) apresentaram 
um percentual de 30,3%. Na categoria 
assalariados estão inseridos os auxiliares de 

serviços gerais, funcionários públicos, 
doméstica, padeiros, operadores de 
máquinas, balconistas, agentes de saúde, 
seguranças. Enquanto que na categoria 
volante urbano estão inseridos os pedreiros, 
pintores, marceneiros e faxineiras. 

FLUVIAL TRANSIÇÃO LACUSTRE
0

100

200

300

400

N
º d

e 
pe

sc
ad

or
es

abelha  agricultor  vol .rural  vol .urbano  autônomo
nenhum  n. respondeu outros

 
Figura 1.3.10. Atividades anteriores exercidas 

pelos pescadores nas distintas zonas 
do reservatório de Itaipu no ano 2009. 

Dedicação à pesca 
Em 2009, a percentagem de pescadores que se 
dedicaram exclusivamente a pesca foi 17,5% 
(Fig. 1.3.11). Esse valor foi acentuadamente 
inferior ao registrado no ano de 2008 (45,8%). 
Em 2005, este contingente era de 53,0%, em 
2004 de 55,1%, em 2003 de 57,0% e em 2002 
de 64,0%. Assim, verificamos uma redução na 
dedicação exclusiva quando comparado a 2008. 
Aparentemente, essa redução esteve ligada a 
diversificação das atividades dos pescadores, 
com o envolvimento em atividades que pouco 
interferem na pesca, como a criação de abelhas 
e peixes em tanques rede e de terra.  

Por outro lado, 58,5% dos pescadores 
declararam que tem outra atividade que 
complementa a pesca e 24,1% não 
responderam esta questão. Entre as principais 
atividades em ordem de importância estão 
agricultura (29,3%), volante urbano (23,0%), 
apicultor (9,4%), aposentado (6,5%), 
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autônomo (6,5%), outros (4,8%) e atividades 
volante rural (3,7%) (Fig. 1.3.11). As demais 
atividades com baixa porcentagem estão a 
criação de animais (2,3%), assalariados (2,0%), 
tanque-rede (1,7%) e atividades ligadas a 
pesca (1,4%). 

apicul tor  9 ,4%

liagado a p esca  1,4%

vol.urbano  2 3,0%
autônomo  6,5%

outros  4,8 %

vol.rural  3,7%
assalaria do  2,0%

agricul tor  29 ,3% tanque-rede  1 ,7%
aposentado  6,5%

cria animais  2,3%

n. respond .  9,4%

 
Figura 1.3.11. Proporção entre as categorias de 

pescadores em relação à pesca e 
atividades complementares no 
reservatório de Itaipu em 2009. 

A maioria dos pescadores que exerce outra 
atividade além da pesca atua na zona rural, 
especialmente os pequenos agricultores e 
criadores de animais (pecuária, 
suinocultura, aviário e piscicultura) que 
totalizaram 44,1% do total. A proporção 
destes pescadores nos anos anteriores foi 
baixa (2005=13,0%; 2004=13,7%; 
2003=13,1%). Entretanto este percentual 
foi bem maior em 2008 (38,4%) 
aumentando ainda mais em 2009. Esse fato 
pode ser resultado de um maior 
contingente de pescadores entrevistados 
em relação aos outros anos.  

As culturas preferidas são a mandioca, 
fumo, e a criação em pequena escala de 
gado leiteiro e suínos por não requererem 
gastos extras com implementos agrícolas e 
por permitirem a utilização da mão-de-obra 
familiar (Fig. 1.3.12). 

 
Figura 1.3.12. Pescadores profissionais em 

atividade na zona lacustre (a) e no 
cultivo de fumo e hortaliças (b) no 
reservatório de Itaipu. 

Alguns pescadores também voltaram a 
trabalhar na terra em decorrência de terem 
sido assentados pelo INCRA através do 
programa de reforma agrária.  

Em relação aos anos anteriores, observou-se 
um aumento na frequência de pescadores 
que se dedicam a apicultura e um declínio 
na proporção daqueles que praticam o 
cultivo de peixes em tanques rede (Fig. 
1.3.13 e Fig. 1.3.14). Quando questionados 
sobre a criação de animais, 193 pescadores 
responderam que criam abelha e 32 que 
criam peixe. Esses números foram mais 
elevados que o observado em 2008 para a 
criação de abelhas, quando foi declarada por 

a 

b 
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178 pescadores e inferior para criação de 
peixes, relatado por 41 pescadores. O 
aumento referente a criação de abelhas foi 
ainda maior se verificamos os dados de 
2005 (160 pescadores), revelando um 
incremento nessa atividade. 

Inicialmente a atividade apícola, tinha como 
finalidade apenas o consumo familiar sendo 
que o excedente era vendido. Com o 
surgimento de cooperativas e compradores 
regulares, a atividade foi ampliada. Porém, 
surgiram alguns problemas relacionados a 
esta cultura onde podemos destacar a falta 
de equipamentos apropriados para a retirada 
do mel como centrífugas, levando ao 
esmagamento do favo e, deste modo, nessas 
colméias, só é possível efetuar uma 
“melada” por ano. Na tentativa de 
minimizar estes problemas, algumas 
colônias já contam com centrífugas que 
estão disponíveis aos seus associados 
(Colônia de Pesca de Foz do Iguaçu). 

 
Figura 1.3.13. Pescador profissional envolvido 

na produção do mel na zona lacustre 
do reservatório de Itaipu. 

 

  
Figura 1.3.14. Tanques rede instalados no 

reservatório de Itaipu (a) e tanques rede 
sendo preparado (b) para serem 
instalados. 

Atividades complementares classificadas como 
autônomo, volantes urbanos, assalariados e 
outras são atividades essencialmente urbanas 
foram declaradas por 36,3% dos pescadores. A 
atividade autônoma foi representada 
principalmente por pedreiros, serventes de 
pedreiro e pintores. Já entre volantes urbanos 
predominaram aqueles que trabalham como 
diaristas ou que fazem “bico”. Na categoria 
outras atividades e assalariados foram incluídas 
as mais diversas profissões e fontes de renda 
entre as quais funcionários públicos, do 
comércio, motoristas, padeiros, segurança e até 
mesmo sacoleiro. Em geral, para estes 
pescadores a pesca é uma atividade exercida 
para a complementação da renda familiar e 
ocupação para as horas vagas. 

a 

b 
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A categoria de pescadores aposentados tem 
aumentado com o passar dos anos, 
representava 2,5% em 2004, passando para 
3,7% em 2005 e alcançando 8,4% em 2008. 
Porém em 2009 apresentou uma pequena 
queda, ficando em 6,5%. Embora a 
aposentadoria não represente uma atividade, 
constitui-se em um importante 
complemento de renda. Os pescadores 
profissionais que se aposentaram com a 
pesca relutam em abandoná-la, em virtude 
do baixo valor recebido pela aposentadoria 
além do declarado prazer em pescar. 

Ligado também a atividade rural, o número 
de volantes rurais representou 3,7% dos 
entrevistados. Este percentual foi superior 
ao do ano de 2005 (2,4%) e inferior ao de 
2004 (5,9%) e 2008 (5,4%). O declínio 
ocorrido neste ano pode estar relacionado 
com queda na demanda agrícola que requer 
muita mão de obra durante as colheitas. 

Nas atividades ligada a pesca foram 
incluídos pescadores que também compram 
e vendem peixes (peixeiros) ou vendem 
minhocas (iscas para os pescadores). Estes 
foram registrados em uma proporção de 
1,4% dos pescadores, valor semelhante ao 
registrado em 2008 (1,7%). A maioria destas 
pessoas era, anteriormente, pescadores em 
seu sentido restrito. Com o aumento da 
atividade de comércio e de viagens com 
cargas de peixes para outras localidades, a 
atividade da pesca passou a ser secundária. 
Somente quando estão descapitalizados ou 
ocorre escassez de pescado, estes retornam 
a pesca. Nos dois últimos levantamento, 
não  registramos nenhum pescador atuando 
como “piloteiros” de embarcações para 
transporte de turistas. 

Trabalhos esporádicos para outros 
pescadores como a confecção ou “entralhe” 
de aparelhos de pesca (redes de espera) ou a 

construção de embarcações de madeira (Fig. 
1.3.15), também são verificados no 
reservatório de Itaipu. 

 
Figura 1.3.15. Construção, de fundo de quintal, 

de embarcação de madeira por 
pescador profissional do reservatório 
de Itaipu. 

A proporção de pescadores que se 
dedicaram exclusivamente a pesca, em 2009, 
considerando as diferentes zonas do 
reservatório foi maior na zona fluvial com 
36,6% (Fig. 1.3.16). Em 2008, observou-se 
essa tendência, porém com valor superior 
(64,9%). Nas zonas lacustre e de transição, 
28,9% e 21,2% dos pescadores se dedicaram 
exclusivamente a pesca. Observou-se que 
houve um acentuado declínio na proporção 
de pescadores que se dedicaram 
exclusivamente a pesca nas três regiões do 
reservatório em relação a 2008, passando de 
64,9% para 36,6% na zona fluvial, de 34,8% 
para 21,2% na zona de transição e de 42,0% 
para 28,9% na zona lacustre. Porém a 
tendência das porções mais internas do 
reservatório de Itaipu, em apresentar 
dedicação exclusiva a pesca menos intensa 
foi mantida. A pesca nessas regiões é 
compartilhada, principalmente, pela 
agricultura e volante urbano (transição) e 
agricultura, volante urbano e apicultura 
(lacustre) (Fig. 1.3.16). 
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Figura 1.3.16. Proporção entre as categorias de 
pescadores em relação à pesca e 
atividades complementares no 
reservatório de Itaipu em 2009. 

Tempo de pesca 
Durante o ano de 2009, a maioria dos 
pescadores entrevistados (53,2%) declarou 
atuar na pesca a mais de 10 anos (Fig. 1.3.17). 
Esse valor foi próximo ao observado em 2005 
(54,6%) e 2004 (53,2%) e inferior aos de 2002 
e 2003, quando este percentual foi de 58,0%. 
Entretanto foi superior ao de 2008 com 
46,6%. 

A segunda maior proporção foi dos 
pescadores que atuam na pesca entre 6 e 10 
anos (16,2%), percentual abaixo daquele 
estimado em 2005 (18,8%) e 2004 (19,6%) e, 
superior ao de 2008 (14,2%).  

Pescadores que pescam há um ano ou menos 
corresponderam 0,7% do total dos 
entrevistados. Esse valor foi acentuadamente 
inferior ao observado no ano anterior (9,3%). 
Uma análise realizada com base em dados dos 
últimos 10 anos revela que o ingresso na 
pesca a cada ano varia em torno de 4,0%. 
Estas flutuações, a exemplo das oscilações no 
número total, decorrem de variações na oferta 
de trabalho na região. Entretanto, no ano de 
2009 essa redução foi elevada, sugerindo um 
aumento na aposentadoria dos pescadores ou 

aumento na oferta de trabalho, de forma 
contrária a 2008 quando uma possível queda 
na oferta de trabalho foi constatada. 

 1 ano ou <  0,7%

2 a 3  13,6%

4 a 5  10,6%

6 a 10  16,2%

mais de 10  53,2%

n. respondeu  5,6%

 
Figura 1.3.17. Proporção entre as categorias em 

relação ao de tempo de pesca dos 
pescadores do reservatório de Itaipu em 
2009. 

Quando analisado o tempo de atuação na 
pesca, dos entrevistados, nas diferentes 
regiões do reservatório de Itaipu em 2009 
(Fig. 1.3.18), verificou-se uma maior 
percentagem de pescadores com mais de 10 
anos de atividade na zona fluvial (67,2%), 
seguida da zona de transição (53,1%) e da 
lacustre (47,8%). Estes resultados diferiram 
dos observados no ano de 2008, quando a 
zona lacustre foi a que registrou a maior 
proporção desta categoria de tempo de pesca 
com 47,2%, seguido da fluvial (33,8%) e da 
zona de transição (19,0%). De modo geral em 
2009, houve um aumento na proporção dos 
pescadores que pescam a mais de 10 anos. O 
abandono da pesca ou o baixo ingresso de 
pescadores mais jovens nesta atividade, pode 
estar relacionado com a baixa renda que a 
atividade oferece e também com uma maior 
oferta de outras atividades ou até mesmo a 
migração para centros maiores em busca de 
novas oportunidades. Por outro lado, a 
medida que os pescadores envelhecem, ocorre 
uma redução nas opções de trabalho, 
obrigando-se a permanecerem na atividade.  
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Quando consideramos os pescadores com 6 
a 10 anos na atividade, este valor é de 15,9% 
na zona fluvial, 9,7% na de transição e 18,3% 
na lacustre. Em relação aos dados anteriores, 
observou-se que esta frequência diminuiu 
consideravelmente nas zonas de transição e 
lacustre. Entretanto, na zona fluvial não 
houve mudanças consideráveis (15,3%). 
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Figura 1.3.18. Número de pescadores com 

diferenças de tempo de pesca nas 
distintas zonas do reservatório de 
Itaipu em 2009. 

Em 2009, o ingresso de novos pescadores foi 
registrado somente na zona lacustre, porém 
em baixa proporção (1,2%), resultado muito 
diferente comparando-se ao de 2008, quando 
o ingresso de novos pescadores foi muito 
elevado principalmente na zona lacustre do 
reservatório.  

Em 2009, quando o tempo de pesca avaliado 
é o intervalo entre 2 e 3, observa-se para o 
ano de 2009 que a zona de  transição 
mostrou um percentual de 22,1%, seguida 
das zonas lacustre com 13,3% e fluvial com 
8,2%. 

Pretensão futura 
Considerando todos os pescadores 
entrevistados, em 2009, 93,6% deles 
manifestaram intenção em permanecer na 
atividade pesqueira no reservatório de Itaipu 

(Fig. 1.3.19). Esse percentual foi similar ao 
registrado em anos anteriores onde as 
percentagens variaram de 91,0% em 2001 a 
95,6% em 2008. 

sim  93,6%

não  4,2%

n. respondeu  2,2%

 
Figura 1.3.19. Proporção de pescadores que 

pretendem continuar na pesca no 
reservatório de Itaipu em 2009. 

A tendência de continuar na pesca foi mais 
evidente na zona de transição, onde esta 
disposição foi manifestada por 97,3% dos 
pescadores entrevistados, valor similar ao 
registrado em 2008 (97,5%) (Fig. 1.3.20). Os 
pescadores mais insatisfeitos são os da zona 
fluvial, onde 8,6% declararam que não 
pretendem continuar na pesca. Porém esse 
último valor esteve bem acima ao verificado em 
2008.  
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Figura 1.3.20. Proporção de pescadores que 

pretendem continuar na pesca nas 
distintas zonas do reservatório de 
Itaipu em 2009. 
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Todavia, mesmo que os pescadores tenham 
manifestados a intenção de continuar na pesca, 
as razões alegadas raramente foram devido à 
satisfação com a rentabilidade. Em 2009, o 
principal motivo para continuar na pesca, foi 
por gostar da profissão mesmo não sendo 
rentável manifestado por 16,0% dos 
pescadores (Fig. 1.3.21). Em 2008, esse 
argumento foi utilizado por 20,6%, em 2005 
(13,3%), em 2004 (14,5%), em 2003 (16,1%) e 
em 2002 por 16,6%.  

Apesar do desestímulo à pesca, devido a revisão 
da portaria 21 do IBAMA, que proibiu a 
comercialização de posta ou filés de várias 
espécies de suma importância nos 
desembarques, como o armado, cascudo e cará. 
Os pescadores que gostam da atividade alegam 
que querem continuar na pesca pelo fato de não 
receberem ordem de patrão, de não ter 
compromissos de horários fixos, e sempre estar 
em contato com a natureza.  Muitos alegam 
ainda, que gostam de comer peixe, por isso 
pescam. Além disso, para muitos deles, esta foi 
a profissão ensinada pelos pais.   

O segundo motivo mais frequente foi a 
categoria “única atividade que podem exercer”, 
manifestado por 9,5% dos pescadores 
entrevistados (Fig. 1.3.21). Devemos ressaltar 
que, também foram incluídos nesta categoria 
os pescadores que alegaram “não ter outra 
opção”. Esse resultado foi diferente do 
observado em 2008, quando uma razão similar 
(a falta de emprego) foi a segunda razão mais 
citada pelos pescadores para continuar na 
atividade pesqueira (15,7%) e a alegação que a 
pesca é a única atividade que podem exercer 
abrangeu apenas 4,4% dos pescadores 
entrevistados. Nesse ano, 8,1% dos pescadores 
que responderam esta questão (a falta de 
emprego) foi a terceira categoria mais 
mencionada como razão para permanecer na 
pesca.  

A pesca como um complemento na renda 
familiar, ou seja, uma renda a mais, foi 
apresentada por 7,0% do total de pescadores. 
Esse valor foi similar ao verificado em 2008 
(7,5%) e superior ao de 2004 (5,8%) e 2003 
(5,7%), mas inferior ao de 2005 (8,2%). 
Observa-se que estes pescadores associam a 
pesca com outra atividade, especialmente a 
agricultura familiar, criação de abelhas e 
volante urbano ou rural, auxiliando-os 
durante os períodos de dificuldades.  

Na categoria “outros” incluímos respostas 
como: “é minha profissão”, “criei meus filhos 
com a pesca”, “lazer”, “dinheiro fácil e 
rápido”, “liberdade” e “enquanto puder”. 
Estas foram as mais respondidas por 5,3% 
dos pescadores que afirmaram que pretendem 
continuar na pesca ainda por algum tempo. 
Em 2008, 2,8% dos pescadores constituíram 
essa categoria. 

Houve pescadores que responderam estar na 
atividade pesqueira simplesmente por 
necessidade (4,1%). Este valor é superior ao 
estimado em 2008, quando 2,8% afirmavam 
pescar pelo mesmo motivo. Para outros a 
falta de qualificação foi a maior razão para 
continuar na pesca (2,2%). Estes alegam que é 
difícil conseguir outra atividade pela falta de 
estudo e preparo. Em 2008, a falta 
qualificação foi manifestada por 2,0% dos 
pescadores como a razão de ficarem na pesca. 
Estes, geralmente, apresentaram idade 
superior a 40 anos e acreditam não ter 
condições de competir por empregos com 
pessoas mais jovens e qualificadas (mais 
estudo). 

Dentro da categoria dos que pretendem 
continuar na pesca, destacam-se ainda, aqueles 
que alegam “idade avançada” para buscar 
outra forma de trabalho (1,7%). Alguns 
manifestaram que permanecem na atividade 
porque esperam obter a aposentadoria (1,4%), 
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buscando uma maior segurança na velhice. 
Valor semelhante foi verificado no ano de 
2008, quando 1,3% esperavam conseguir se 
aposentar nesta atividade.  

Entre as vantagens relacionadas a atividade 
pesqueira foram mencionadas: (i) a 
aposentadoria na pesca requer menor tempo 
de contribuição previdenciária para obtê-la 
por idade, desde que comprovada a 
contribuição e filiação a uma colônia ou 
associação de pesca; (ii) a pesca propicia a 
obtenção de um dinheiro mais fácil e rápido, 
quando comparado com outras atividades, 
como trabalhar de volante rural, que, para 
“ganhar o que a gente ganha em poucas horas 
num dia bom de pesca, leva-se o dia todo”, ou 
mesmo na “roça em que são necessários 
vários meses para que haja entrada de 
dinheiro”; (iii) as dificuldades de sustento 
familiar em atividades anteriores, aliadas à 
esperança de que o rendimento melhore; (v) 
receber o seguro desemprego e realizar outra 
atividade, como a de sacoleiro cujo 
rendimento é razoável apenas nos meses de 
dezembro e janeiro. Outros já são 
aposentados (0,5%), e nela continuam para 
complementar a renda ou porque gostam. 

Por outro lado, alguns pescadores defendem 
que a pesca propicia uma renda boa e 
suficiente para seu sustento e de sua família 
(1,4%). Esta renda seria superior a que ele 
poderia obter em outro local com todas as 
dificuldades que tem (idade, escolaridade, 
especialização) em outros serviços. 

Em 2009, pescadores que continuaram na 
pesca, com a esperança de que a atividade 
possa melhorar, não foram registrados 
durante as entrevistas. Entretanto estes  
corresponderam a 0,4% no ano de 2008.  

Entre os pescadores que manifestaram desejo 
de continuar na pesca, 41,8% não responderam 
o motivo. O pescador, geralmente, tem 

dificuldade em colocar os motivos de várias 
questões durantes as entrevistas, às vezes, por 
dificuldade de transformar em palavras a sua 
realidade, outras, por receio em revelar suas 
críticas. Mesmo assim, este percentual foi 
muito superior ao de 2008 (2,1%) e similar ao 
de 2005 (36,0%). 
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Figura 1.3.21. Frequência de manifestação dos 

pescadores quanto às razões para a 
permanência na pesca do reservatório 
de Itaipu em 2009. 

A avaliação das razões para permanecer na 
pesca, manifestada em entrevistas realizadas nas 
diferentes zonas do reservatório de Itaipu 
durante o ano de 2009, revela que a frequência 
de pescadores que gostam da atividade que 
exercem foi mais elevada na zona fluvial 
(19,1%), seguida da lacustre (15,9%) e da de 
transição (13,8%) (Fig. 1.3.22). Estes valores 
foram diferentes em relação ao ano de 2008, 
quando a zona lacustre registrou a maior 
proporção de pescadores que gostavam de 
pescar e semelhante ao de 2005, quando a zona 
fluvial também registrou a maior proporção de 
pescadores que gostam de pescar.  

A percentagem de pescadores que relataram ser 
a pesca a única atividade capaz de desenvolver 
foi mais elevada na zona fluvial (15,2%). 
Tendências diferentes foram observadas em 
2005 e 2008, quando a zona lacustre registrou a 
maior percentagem de pescadores que 
afirmaram ter a pesca como única atividade. 
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A falta de emprego foi mais frequente também 
entre os pescadores da zona fluvial (10,7%), 
seguida da zona de transição (7,6%) e da 
lacustre (7,3%). Em 2008, 60,4% dos 
pescadores entrevistados na zona lacustre, 
atribuiu a falta de emprego como o principal 
motivo para continuar na pesca. A 
complementação na renda familiar foi citada 
por 13,8% dos pescadores da zona de transição, 
onde se observou a maior percentagem de 
pescadores que apontaram ser esta a razão para 
persistirem na pesca. Já na zona lacustre, esse 
motivo foi citado por 6,7% dos pescadores, 
enquanto na zona fluvial a percentagem foi de 
2,3%. Em 2008, esses valores foram de 12,6% 
na zona lacustre, 3,9% na de transição e não 
houve registro desse relato na zona fluvial. 
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Figura 1.3.22. Frequência de manifestação dos 

pescadores quanto às razões para a 
permanência na pesca nas diferentes 
zonas do reservatório de Itaipu em 
2009. 

Respostas como: “é minha profissão”, “criei 
meus filhos com a pesca”, “lazer”, “dinheiro 
fácil e rápido”, “liberdade” e “enquanto 
puder”, incluídas na categoria “outros” foi 
mais frequente na zona lacustre (6,4%) (Fig. 
1.3.22). 

A zona lacustre foi a região do reservatório 
onde se registrou a maior quantidade de 
pescadores que disseram pescar por 
necessidade (5,4%). Já na de transição os 
pescadores alegaram ter mais problemas com 

a falta de qualificação e estudo (3,5%). 
Enquanto que, a idade foi mais problemática 
para os pescadores da zona fluvial (2,3%). 
Pescadores que alegaram como motivo para 
continuar na pesca, o fato de conseguirem 
sobreviver da pesca e de obterem uma boa 
renda foram encontrados nas três regiões do 
reservatório de Itaipu, porém em baixa 
proporção. Por outro lado, pescadores que 
relataram ter esperança de se aposentar na 
atividade ou já é aposentado, e por isso 
pretendem continuar pescando foi maior na 
zona fluvial seguida da zona lacustre.  

A proporção de pescadores que não 
responderam o motivo pelo qual continuam 
na pesca foi maior na zona de transição 
(49,0%), seguida da zona lacustre (41,6%) e 
fluvial (15,8%). Esse resultado foi diferente ao 
obtido em 2008 quando a zona lacustre 
registrou a maior proporção (58,9%).  

O número de pescadores que não pretende 
continuar na profissão, segundo as entrevistas 
de 2009 foi de 4,3% do total de entrevistados. 
Esse valor foi inferior ao registrado nos anos 
de 2004 (6,1%), 2003 (7,9%), 2002 (8,3%), 
porém superior ao de 2008 (2,1%) e similar ao 
de 2005 (4,4%).  

O principal motivo alegado pelos pescadores 
para abandonar a pesca foi a falta de peixe, 
sendo que em 2009 totalizou 22,2% das 
reclamações (Fig. 1.3.23). Esse valor foi 
inferior ao observado em 2005 (28,1%) e 
2003 (31,6%), superior a 2004 (18,6%) e 
semelhante a 2008 (22,7%).  A segunda razão 
mais citada foi o item “outros” com 13,9% 
dos pescadores que pretendem deixar a pesca. 
Aqui estão incluídos respostas como: “faz mal 
para a saúde”, “quer mais conforto” e “não dá 
mais conta”. As essas seguiram relatos como 
“não lucra” (11,1%), “sem futuro” (5,6%), 
“quer outro emprego” (5,6%), “é aposentado” 
e “tem muito pescador” (2,8%).  
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Dos entrevistados, 36,1% dos pescadores 
que pretendem abandonar a atividade não 
explicitaram o motivo. Esta posição foi, 
entretanto, mais frequente que em 2008 
(13,6%) e 2005 (18,8%) e menos frequente 
que em 2004 (39,5%). 
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Figura 1.3.23. Frequência de manifestação dos 

pescadores quanto às razões para o 
abandono da pesca no reservatório de 
Itaipu em 2009. 

Dos 18 pescadores que pretendem deixar a 
atividade de pesca, o maior número foi da 
zona fluvial (8,7%), seguida da lacustre 
(3,3%) e da de transição (1,4%). Essa mesma 
tendência foi verificada em 2004, 2005 e 
2008.  

A falta de peixes foi a principal razão alegada 
entre os pescadores que pretendem 
abandonar a atividade de pesca na zona 
fluvial do reservatório, sendo citada por 
23,5% deles (Fig. 1.3.24). Na zona lacustre, 
17,7% dos pescadores alegaram esse motivo, 
sendo que na zona de transição apenas um 
pescador apresentou esta alegação. Ressalta-
se, que nos últimos anos essa tem sido a 
principal razão alegada na zona fluvial. Nesta 
zona, historicamente, tem sido verificada a 
depleção nas capturas do cascudo preto, 
além de uma menor captura do armado, 
principal espécie na pesca. 
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Figura 1.3.24. Frequência de manifestação dos 

pescadores quanto às razões para o 
abandono da pesca em diferentes 
zonas do reservatório de Itaipu em 
2009. 

Respostas como: “faz mal para a saúde”, “quer 
mais conforto” e “não dá mais conta” foi 
observada nas zonas lacustre e fluvial do 
reservatório de Itaipu, alcançando 
respectivamente, 17,7% e 11,8% dos pescadores 
que pretendem abandonar a pesca. Na zona de 
transição não houve registro dessas respostas. 

A alegação de que a pesca “não tem futuro” foi 
exclusiva dos pescadores da zona fluvial. Em 
2008, a zona fluvial também foi a que 
apresentou a maior frequência de reclamações 
de que a pesca não dá futuro, entretanto esta 
alegação foi mais observada na zona de  
transição nos anos de 2005, 2004 e 2003. A falta 
de lucratividade foi, por outro lado, lembrada 
apenas por pescadores da zona lacustre. Em 
2008 e 2005, essa região registrou o maior 
número de pescadores que reclamaram da falta 
de lucro na pesca. Já no ano de 2004, essa foi 
citada pelos pescadores das zonas fluvial e 
transição, mas não da zona lacustre. Devemos 
ressaltar que, um pescador da zona lacustre 
respondeu que vai abandonar a pesca porque já 
é aposentado e outro, por achar que existem 
muito pescadores no lago. Na zona fluvial e 
lacustre, um pescador disse que gostaria de ter 
outro emprego e caso conseguir, abandona a 
atividade de pesca.  
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Estrutura etária 
A análise da estrutura etária dos pescadores do 
reservatório de Itaipu em 2009 revela que a 
maioria deles tem idade superior a 40 anos 
(Fig.1.3.25). Assim, a classe etária com maior 
frequência foi entre 50 e 60 anos, com 29,6% 
dos pescadores entrevistados, seguida da classe 
40 a 50 anos, com 28,6%. Resultados diferentes 
ao observado em 2004 e 2005, quando 
registrou-se uma inversão nessas duas classes. 
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Figura 1.3.25. Proporção entre as classes etárias 

dos pescadores do reservatório de 
Itaipu em 2009. 

Se agruparmos as classes etárias e avaliar apenas 
os pescadores com idade superior a 40 anos, 
observa-se que estes totalizaram 68,8% em 
2009. Esse valor é similar ao encontrado em 
2008 (65,8%), 2005 (65,2%), 2004 (65,4%), 
porém ligeiramente superior ao registrado em 
2003 (64,0%) e em 2002 (61,0%). 

Como observado, cerca de 25,0% dos 
pescadores entrevistados poderão pedir 
aposentadoria nos próximos 10 anos. Por outro 
lado, os pescadores com mais de 60 anos, que 
teoricamente já estariam  aposentados ou 
próximos da aposentadoria, representaram 
10,6% dos pescadores em 2009. 

A terceira classe etária com maior número de 
pescadores foi entre 30 e 40 anos com 19,7% 
deles. A classe anterior a esta, entre 20 e 30 anos 
foi representada por 10,6% dos pescadores.   

Para o ano de 2009, a frequência de pescadores 
com idade inferior a 20 anos foi de 0,8%. Esse 
valor foi semelhante ao registrado em 2008, 
porém inferior ao de 2005, 2004, 2003 e 2002, 
quando foram observadas percentagens de 
1,8%, 3,0%, 2,5% e 1,6%, respectivamente. 
Embora em baixa proporção, observa-se 
contínuo ingresso de jovens na pesca. 

Com uma estrutura etária em pirâmide 
invertida, infere-se que esta categoria de 
trabalhadores está envelhecendo rapidamente. 
Esta tendência pode ser corroborada com a 
análise da idade média dos pescadores no 
reservatório de Itaipu onde, em 1997 e 1998 a 
idade média foi de 41 e 42 anos, 
respectivamente, enquanto que em 1993, essa 
média era de 38 anos. Em 2000, a média de 
idade foi de 44 anos, elevando-se para 44,9 anos 
em 2001. No ano de 2002, este valor 
permaneceu igual ao de 2001, mas em 2003 
aumentou um pouco, para 45,3 anos e manteve-
se próxima em 2004 (45,2 anos) e em 2005 para 
45,8 anos. Em 2008, observou-se um leve 
declínio nesta média, que foi de 45,1 anos, 
aumentando novamente para 45,8 anos em 
2009 (Fig. 1.3.26). Desta maneira, percebe-se a 
tendência de um baixo recrutamento de novos 
pescadores nesta atividade.  

 
Figura 1.3.26. Pescador idoso da zona de 

transição do reservatório de Itaipu e sua 
esposa como ajudante.  
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O pequeno recrutamento de novos 
pescadores, verificado nos anos anteriores 
parece estar relacionado com o fato de os 
jovens deixarem suas casas em busca de 
melhores oportunidades de trabalho no 
estado do Paraná e estados vizinhos como 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo. Também foi registrado o ingresso de 
alguns jovens em movimentos sociais pela 
terra, especialmente o MST. 

Ressalta-se, no entanto, um grande 
contingente de adolescentes e pré-
adolescentes que exercem a pesca como 
ajudantes de seus pais, ou parentes próximos 
mais idosos, não podendo, entretanto, se filiar 
às colônias nem se estabelecer como 
pescadores profissionais não computados 
nesta análise.  

A idade média dos pescadores estimada por 
zona de pesca foi de 44 anos para zona fluvial, 
44,7 anos para a de transição e 46,7 anos para 
a lacustre. Essa tendência de incremento na 
média das idades em direção a zona mais 
interna do reservatório foi observada em anos 
anteriores.    

A estrutura etária dos pescadores do 
reservatório de Itaipu quando analisada por 
zona de pesca, mostra frequências 
proporcionais nas classes de idade entre 40-50 
e 50-60 anos na zona lacustre (Fig.1.3.27). 
Assim pescadores com idade superior a 40 
anos foram mais frequentes na zona lacustre, 
onde totalizaram 61,6%, seguida da zona 
fluvial com 21,6% e de transição com 16,8%. 
Pescadores com idade inferior a 30 anos, 
também foram proporcionalmente mais 
frequentes na zona lacustre. Essa tendência 
foi diferente da encontrada em 2008, 2005 e 
2004, quando a zona fluvial registrou a maior 
frequência de pescadores abaixo de 30 anos 
de idade.   
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Figura 1.3.27. Proporção entre as classes 

etárias dos pescadores nas distintas 
zonas do reservatório de Itaipu em 
2009. 

Entrevistas com pescadores mais idosos (acima 
de 50 anos) revelam que a maioria está na pesca 
porque os valores da aposentadoria não são 
suficientes para atender suas necessidades 
básicas. Assim, gastos com remédios, hospitais e 
até mesmo o sustento de familiares (filhos e 
netos) os levaram a entrar ou permanecer na 
pesca, mesmo aqueles que já se aposentaram 
nesta atividade.  

Há casos de idosos que declararam permanecer 
na atividade por gostarem, relatando que 
preferem continuar pescando ao invés de 
ficarem “sem fazer nada” ou que gostam de 
estar em contato com a natureza, além da 
perspectiva de pegar um peixe grande.  

Número de dependentes 
O número médio de dependentes estimado para 
2009 foi de 2,1 por pescador. Foram 
considerados como dependentes a esposa, 
filhos e, em alguns casos, pais e agregados. 

Nos últimos anos tem se notado uma leve, mas 
gradativa redução nesse valor médio. Assim, em 
1993 esse valor foi de 3,1 dependentes por 
pescador. Em 2001 e 2002 foi de 2,8 
dependentes, caindo para 2,7 e 2,6 em 2003 e 
2004, respectivamente. Em 2009, o valor obtido 
de 2,1foi próximo ao de 2008 e 2005, quando o 
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número médio registrado foi igual a 2,2 e 2,3 
dependentes por pescador, respectivamente.  

Através de uma conta simples, multiplicando o 
número de pescadores pelo número médio de 
dependentes, mostra o contingente de pessoas 
que dependem diretamente da atividade 
pesqueira. Este valor, para 2009 foi de 1.735 
pessoas, valor superior ao registrado em 2008 
(909) e 2005 (1.693), mas inferior aos de 2004 
(1.846) e 2003 (1.950). 

No ano de 2009, verificou-se que a maioria dos 
pescadores possuíam de 1 a 2 dependentes 
(46,4%), seguida daqueles que tem 3 a 4 (23,8%) 
(Fig. 1.3.28). Em 2008, essas frequências foram 
inferiores para pescadores com 1 a 2 
dependentes (40,5%) e  semelhantes para 
aqueles com 3 e 4 dependentes (24,0%). 
Pescadores que possuem mais de 6 dependentes 
somaram 0,7% (Fig. 1.3.28). Esse valor foi o 
semelhante ao registrado no ano anterior. 
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Figura 1.3.28. Número de dependentes por 
grupo familiar dos pescadores 
profissionais do reservatório de Itaipu 
em 2009. 

Dentre as principais razões para o decréscimo 
no número de dependentes está a morte de 
pescadores, sendo que em muitos casos a 
esposa assume o papel de titular, saída de jovens 
para outras cidades do estado, casamento de 
filhos, que em muitos casos passam a ser o 
titular da pescaria na nova família.  

O percentual de pescadores que não tem 
dependente foi de 16,5% (Fig. 1.3.28). Esse 
valor foi superior ao observado nos anos de 
2005, 2004, 2003 e 2002, que apresentaram 
valores de 11,7%, 12,6%, 9,5% e 9,2%, 
respectivamente. Entretanto  foi levemente 
inferior ao de 2008 (20,6%). Neste grupo, 
estão os pescadores que vivem com os pais 
em pequenas propriedades, e que deles 
receberam os apetrechos de pesca e 
embarcação, tendo suas rendas e despesas 
próprias. Também inclui pessoas que 
preferem viver sozinhas, mas próximas aos 
amigos, nos acampamentos e pontos de 
pesca, além dos casos de separação entre 
casais. 

O número médio de dependente estimado 
para cada uma das diferentes zonas de pesca 
em 2009 foi de 2,1 dependentes por pescador 
na zona fluvial, 2,0 dependentes na zona de 
transição e de 2,2 na lacustre. Esses valores 
foram semelhantes ao de 2008, quando na 
zona fluvial e de transição o número médio de 
dependentes por pescador foi de 2,1 e na 
zona lacustre de 1,8. Nota-se assim, um leve 
aumento nessa última zona em 2009. 

De forma geral, observou-se maior frequência 
de pescadores com um a dois dependentes em 
todas as zonas de pesca, sendo que na de 
transição esses representaram mais da metade 
deles (52,7%). Pescadores com cinco ou mais 
dependentes foram proporcionalmente mais 
frequentes na zona lacustre (8,7%) (Fig. 
1.3.29), assim como em 2008 (7,2%). Em 
2005, essa categoria teve maior ocorrência na 
zona de transição do reservatório com 9,3%, 
seguida da zona lacustre com 7,1% e da fluvial 
com 6,2%.  

Pescadores sem dependentes foram 
proporcionalmente mais frequentes na zona 
fluvial, onde estes representaram 19,8%, 
seguida da de transição com 16,2% e da 
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lacustre com 15,2%. No ano de 2008, esses 
valores foram superiores com 22,7% na zona 
fluvial do reservatório, 21,7% na de transição 
e 19,4% na lacustre.  
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Figura 1.3.29. Número de dependentes por 

grupo familiar dos pescadores 
profissionais nas diferentes zonas do 
reservatório de Itaipu em 2009. 

Nível de instrução 
O nível de instrução da maioria dos 
pescadores do reservatório de Itaipu foi o 
ensino fundamental incompleto, ou seja, entre 
primeira e sétima série do ensino 
fundamental, que correspondeu a 68,5% do 
total (Fig. 1.3.30). Percentuais próximos a 
esses foram registrados em 2008 (67,2%). 
Entretanto esse valor foi levemente inferior 
ao constatado em 2003, quando 70,0% dos 
pescadores declararam ter o ensino 
fundamental completo. A frequência de 
pescadores com ensino fundamental 
completo em 2009 (7,3%) foi um pouco 
superior a de 2008 (6,8%). 

A clara falta de instrução em relação ao 
ensino fundamental é um grande obstáculo 
para a implantação de medidas de manejo ou 
fomento, especialmente aquelas que requerem 
embasamento teórico. Então, qualquer 
atividade de fomento, como a criação de 
peixes em tanques redes e outros, deve levar 

em consideração esta característica dos 
pescadores que desenvolvem suas atividades 
no reservatório de Itaipu.  
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ensino funda. i ncompl.   68,5%

ensino funda. compl.   7,3%

ensino médio incompl.  2,2%
ensino médio compl.  5,2%
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n. respond.  10,1%

 
Figura 1.3.30. Nível de instrução dos 

pescadores profissionais do reservatório 
de Itaipu no ano de 2009.  

Pescadores analfabetos totalizaram 6,3% dos 
entrevistados, em 2009, sendo que nessa 
categoria estão também inclusos os 
pescadores que não cursaram regularmente 
um ensino formal e que apenas assinam o 
nome ou realizam contas e identificam o valor 
do dinheiro. Esse valor foi inferior aos 
registrados em 2008 (8,0%).  

A frequência de pescadores com ensino 
médio completo correspondeu a 5,2%, sendo 
essa similar a registrada em 2008 (5,4) e 
superior a encontrada em 2004 (4,3%). Para 
2009 foi registrado apenas um pescador com 
curso superior na zona fluvial e três para a 
zona lacustre, enquanto no ano anterior 
apenas um declarou possuir nível superior em 
todas as zonas do reservatório.  

A avaliação do nível de instrução dos 
pescadores do reservatório de Itaipu feita por 
zonas de pesca (Fig.1.3.31), revela maiores 
proporções de pescadores com ensino 
fundamental incompleto em todas elas, 
apresentando frequências superiores nas 
zonas de transição (80,5%), seguida da 
lacustre (69,7%) e menor na zona fluvial 
(56,6%). Na zona fluvial, observou-se a maior 
proporção de analfabetos, onde totalizou 
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12,1% dos pescadores, nas demais zonas essa 
foi menor, sendo de 3,4% na zona fluvial e 
4,8% na lacustre. Essa tendência vem sendo 
mantida ao longo dos últimos anos. 
Entretanto, observaram-se tendências 
distintas de analfabetismo em 2008, quando a 
zona de transição apresentou a maior desses. 
Ressalva-se, entretanto, que a maior parte dos 
pescadores analfabetos é constituída por 
pessoas com mais de 40 anos. 
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Figura 1.3.31. Nível de instrução dos 

pescadores profissionais nas distintas 
zonas de pesca do reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

Alguns pescadores da zona fluvial voltaram a 
estudar fazendo o curso supletivo, pois alguns 
jovens e os que vivem próximos às cidades de 
maior porte, conseguem conciliar a atividade 
da pesca com o estudo. Já os pescadores de 
vilarejos ou os que vivem acampados a maior 
parte da semana, próximos às margens do 
reservatório, não conseguem frequentar um 
curso regular devido à distância e a má 
conservação das estradas. As mulheres, 
pescadoras, ou ajudantes de pesca tem se 
empenhado mais na sua alfabetização. Muitos 
pescadores na zona fluvial revelaram ter 
vergonha de frequentar uma escola ou 
dificilmente entendem a importância do 
estudo em suas atividades. 

Pescadores com ensino fundamental 
completo foram proporcionalmente mais 
frequentes na zona lacustre (7,7%), seguida da 
fluvial, onde estes representaram 7,6% e de 
transição com 5,4%. Em 2008, esta zona 
também apresentou a maior proporção de 
pescadores que tinham o ensino fundamental 
completo. A zona de pesca com maior 
proporção de pescadores com ensino médio 
completo, em 2009, foi a fluvial com 6,6%. 
Esse valor foi similar ao registrado em 2008 
(6,3%).  

Aqueles pescadores que têm filhos 
reconhecem a importância do estudo como 
forma de melhorar a condição de vida de sua 
família, na busca de outros trabalhos que 
consideram melhores. Nesse sentido, os 
jovens em quase sua totalidade, estudaram ou 
estão estudando. 

 



 

 

 

Capítulo 1.4 
Estrutura Física da Pesca 

  

Na pesca desenvolvida no reservatório de Itaipu, são 

 utilizados vários tipos de apetrechos, dependendo da espécie 

visada na captura, destacando as redes de espera, espinhéis, 

anzóis, tarrafas, fisgas e covos. Os anzóis são operados como 

cavalinho, espera, linhada, joão-bobo e caniço. Em 2009, assim 

como em 2008, não foi registrado uso de anzol de galho, 

cavalinho e joão-bobo. Durante o monitoramento da pesca no 

reservatório de Itaipu, por quase duas décadas, foi verificado que 

os aparelhos mais utilizados pelos pescadores são as redes de 

espera, seguido pelo espinhel. Foram constatadas variações 

consideráveis nas quantidades e especificações destes aparelhos. 
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As artes de pesca 
DESCRIÇÃO 

As redes de espera (Fig.1.4.1) são 
empregadas ao longo de todo reservatório, 
preferencialmente nos braços dos antigos 
leitos dos afluentes da margem esquerda do 
rio Paraná. Estas capturam, principalmente, o 
pescado comercialmente classificado como 
“misto”, constituída pela perna-de-moça 
Hypophthalmus edentatus, curvina Plagioscion 
squamosissimus, curimba Prochilodus lineatus, 
mandis Pimelodus maculatus e Iheringichthys 
labrosus, e piaus Leporinus friderici, L. obtusidens e 
Schizodon borellii (piavas). Entretanto, nas áreas 
mais abertas do reservatório e com maior 
profundidade, essas capturam o armado 
Pterodoras granulosus. Na parte inicial do 
reservatório, ou seja, próximo a cidade de 
Guaíra, são também empregadas para a 
captura de cascudos (Hypostomus spp.). 

 
Figura 1.4.1. Revista em redes de espera no 

reservatório de Itaipu, na zona de 
transição. 

A maior parte dos pescadores adquire a 
panagem das redes e depois o material para 
entralhe em lojas que comercializam artigos de 
pesca, peixeiros ou nas colônias de pesca, 
sendo que, muitas vezes a esposa auxilia neste 
processo (Fig.1.4.2). Alguns pescadores, 
juntamente com seus familiares, confeccionam 

suas próprias redes. Geralmente, quando estas 
são compradas dos peixeiros ou das colônias 
de pesca, o pagamento é parcelado, 
principalmente com peixes. 

É comum estas serem trocadas 
constantemente de local de pesca, com intuito 
de melhorar a captura, manutenção e limpeza. 
Por exemplo, na zona fluvial as redes de 
espera podem permanecer por mais de 10 dias 
em um único local. Nesta zona, o elevado 
fluxo de água e o uso de poitas pesadas para a 
instalação das redes de espera, dificultam o 
manuseio constante dessas. Na zona lacustre, 
as redes de espera são mudadas de lugar quase 
que diariamente (Fig. 1.4.1). O principal 
motivo para este procedimento é evitar que o 
local se torne “batido”, o que resultaria em 
baixas capturas, ou para não “cevar” as 
piranhas (Serrasalmus spp.) e lontras, que 
danificam o pescado e os equipamentos. 

 

 
Figura 1.4.2. Entralhe de rede de espera por 

esposa de pescador do reservatório de 
Itaipu (a) e pelo próprio pescador (b). 

a 

b 
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Os espinhéis são compostos por uma corda 
trançada de polipropileno com cerca de 3,0 
mm de diâmetro e 200m de comprimento. Ao 
longo desta corda, são presos, a cada dois ou 
três metros, linhas com 1,0 a 2,0 m de 
comprimento e anzóis na extremidade livre. 
Uma extremidade da corda trançada é 
amarrada em troncos na área de instalação ou 
presa a um peso (poita), enquanto que a outra 
extremidade é amarrada em outra poita, 
deixando o equipamento firme e 
possibilitando a posição próxima ao fundo, 
sendo então, instalado de forma perpendicular 
ao fluxo de água (Fig. 1.4.3). Para facilitar a 
localização do aparelho, são utilizadas 
principalmente bóias que podem ser isopor 
ou recipientes plásticos. 

 
Figura 1.4.3. Pesca com espinhel na zona fluvial 

do reservatório de Itaipu (captura de 
barbado). 

As iscas utilizadas nos “espinheis”, são 
variadas e escolhidas de acordo com a espécie 
de peixe que se deseja capturar. Assim, estes 
podem ser iscados com frutas (apepu, laranja, 
bananas, coquinhos, amoras (Fig. 1.4.4) e 
etc.), para a captura do armado, ou com 
minhocas, “rugas ou mandruvás” (lagartas) 
das plantações de mandioca, peixes (vivos ou 
em pedaços), para captura de diversas outras 
espécies.  

 
Figura 1.4.4. Amora colhida para iscar espinhel 

visando a captura de armado na zona 
fluvial do reservatório de Itaipu.  

 As regiões mais estruturadas, com grande 
quantidade de “paliteiros” (vegetação arbórea 
submersa) são onde os espinheis são mais 
empregados, principalmente, pelos pescadores 
dos dois terços superiores do reservatório. 
Entretanto, os pescadores da zona fluvial 
também utilizam este tipo de apetrecho. Os 
espinheis são feitos pelos próprios 
pescadores, a partir do material básico 
adquirido junto à colônia de pesca, no 
comércio especializado ou dos peixeiros. 
Estes aparelhos são responsáveis pela maior 
parte dos desembarques de armado e dos 
grandes bagres (como o jaú Zungaro zungaro). 

Os pescadores que utilizam os espinhéis, 
geralmente exercem a atividade de forma 
solitária, visto que após a instalação estes 
podem ser revistados e iscados com 
facilidade. Porém, nas pescarias de grandes 
bagres como o jaú, há necessidade de um 
ajudante para tirar o peixe da água ou, quando 
da troca dos anzóis e capturas elevadas, o que 
requer revistas mais frequentes do 
equipamento. A operação do espinhel pode 
ser feita em uma área menor que aquela das 
redes de espera. Em alguns casos, eles 
permanecem por longo tempo (vários anos) 
em um mesmo local, devido a instalação de 
poitas pesadas ou grandes pedras, que 
dificilmente podem ser içadas novamente.  
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O caniço (ou vara) pode ser considerado uma 
variante da modalidade anterior, porém, a 
linha é mais curta, presa a uma vara, 
geralmente de bambu, e as iscas são variadas 
(Fig. 1.4.5). O caniço é bastante empregado 
na pesca para lazer, sendo esporadicamente 
utilizados na pesca comercial. As principais 
espécies capturadas com o caniço são os 
piaus, as piavas, os mandis e jovens do 
dourado Salminus brasiliensis e de piracanjuba 
Brycon orbignyanus. 

 
Figura 1.4.5. Pescadores profissionais 

pescando com vara na zona fluvial do 
reservatório de Itaipu.  

Também são utilizados, mas em menor 
frequência, molinetes e carretilhas, com varas 
especiais de fibra de carbono para captura da 
curvina e do tucunaré Cichla spp. Na pesca da 
curvina, com o caniço, é frequente o uso de 
“ceva”, utilizando-se pacotes de sal instalados 
à meia água ou o sal é misturado com cimento 
e areia em grandes bolas para retardar o 
processo de diluição do sal na água. As áreas 
preferênciais para uso deste equipamento são 
as de paliteiros, principalmente na margem 
paraguaia e nos tributários. Para a captura da 
curvina, as principais iscas utilizadas são 
pequenos lambaris (Astyanax altiparanae.) e 
camarões. Essa modalidade de pesca é 
praticada com maior intensidade durante a 
época da piracema, pois neste período não é 
proibido o uso de caniço e a captura de 
espécies exóticas.  

Para a pesca do tucunaré, os lambaris são mais 
usados como iscas, além das iscas artificiais que 
são as preferidas em locais próximo às 
margens, onde há concentrações de paliteiros e 
de macrófitas aquáticas. A pesca constitui-se 
no arremesso constante da isca a partir de 
barcos paralelos à margem, ou do barranco.  

O anzol de espera ou bóia louca é utilizado 
para a captura da traíra Hoplias malabaricus, em 
áreas de remanso e com grandes concentrações 
de macrófitas (Fig.1.4.6), onde a espécie é 
comum. Este aparelho consiste de um anzol 
preso a um flutuador (pedaços de bóias de 
redes ou das caixas de isopor danificadas e 
garrafas plásticas) por uma linha com cerca de 
um a dois metros de comprimento.  

É confeccionado pelo pescador com linhas e 
anzóis adquiridos no comércio ou dos 
peixeiros. As iscas mais usadas são pedaços de 
peixes ou, em alguns casos, minhocas. Este 
aparelho é instalado ao anoitecer e revistado na 
manhã seguinte. 

 

 
Figura 1.4.6. Anzol de espera instalado próximo a 

paliteiro na zona lacustre do reservatório 
(a) e anzol de espera inativo (b). 

a 

bbb   
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A pesca com o anzol de espera é conduzida, 
principalmente, pelas mulheres e filhos dos 
pescadores. Eles são instalados nas 
proximidades dos acampamentos, visando a 
captura de peixes para consumo familiar. 
Entretanto, quando outros equipamentos de 
pesca não apresentam rendimento suficiente, 
os homens passam a se dedicar a este tipo de 
pescaria, geralmente de forma complementar. 

A linhada ou linhão é um aparelho de pesca, 
onde os anzóis e chumbadas são presos em 
uma das extremidades de uma linha com 
comprimento médio de 100m. Geralmente 
são iscadas com peixes vivos ou pedaços de 
peixes, principalmente as brânquias de 
cascudos. É arremessada de maneira 
sucessiva, com a extremidade livre da linha 
presa à mão ou na borda da embarcação. O 
uso deste equipamento é mais frequente nas 
áreas superiores do reservatório (zona fluvial). 
Este é eficiente na captura do dourado e de 
grandes bagres, especialmente do jaú.  

Na parte mais interna do reservatório de 
Itaipu (zona de transição e lacustre), as 
linhadas são confeccionadas com linhas mais 
finas e com anzóis menores. A pescaria com 
este aparelho consiste no arremesso do anzol 
da margem, próximo ao acampamento, ou da 
embarcação apoitada, em locais pré-cevados 
com milho ou mandioca para a captura de 
piaus ou sal para a captura da curvina. 
Entretanto, os mandis e o armado também 
são capturados neste tipo de aparelho. 

A tarrafa é uma rede circular com pesos, que 
pode ser chumbada ou corrente de ferro, nas 
bordas e uma corda presa ao centro, a qual o 
pescador puxa para retirá-la da água após tê-la 
arremessada aberta (Fig.1.4.7). É usada, 
principalmente, na pesca de cascudos, comum 
na região de Guaíra. As principais espécies 
exploradas nesta região são: o cascudo abacaxi 
Megalancistrus parananus, o cascudo tarzan 

Hypostomus ternetzi, e o cascudo preto Rhinelepis 
aspera. As tarrafas têm, em média, 10 m de 
perímetro e tamanhos de malha variando entre 
60 mm e 70 mm entre nós não adjacentes. Nas 
demais regiões, as tarrafas, de menores 
dimensões, são usadas esporadicamente para a 
obtenção de pequenos peixes, que servirão de 
iscas para espinhéis.  
 

 
Figura 1.4.7. Pesca de tarrafa nas cercanias da 

cidade de Guaíra (zona fluvial do 
reservatório). 

Os pescadores da região de Guaíra passaram a 
utilizar recentemente, uma variante deste 
aparelho, que pode ser descrita como grandes 
tarrafas denominadas tarrafões. Estas 
apresentam aproximadamente 20 a 40 m de 
diâmetro, e são dotadas de correntes. São 
utilizadas na pesca do cascudo abacaxi, na 
parte mais rasa, próxima à margem sul-
matogrossense do reservatório. Os tarrafões 
funcionam como uma rede de arrasto, e são 
operadas por dois barcos. 

A fisga consiste em uma peça de ferro ou 
madeira, em forma de seta ou tridente, presa a 
um cabo, que é arremessada sobre o peixe. 
Ela é esporadicamente empregada nas zonas 
de transição e lacustre, para captura da traíra e 
do tucunaré e, eventualmente do curimba.  

A pesca é realizada durante à noite, a partir de 
embarcações operadas com remo, próximo à 
margem e a bancos de macrófitas aquáticas 
flutuantes. 
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A fisga também é utilizada de maneira 
esporádica, por pescadores da zona fluvial para 
a captura da raia, às vezes para consumo no 
acampamento ou, para remover essa espécie 
das proximidades das embarcações e locais de 
limpeza dos peixes. O uso deste aparelho é 
considerado arriscado pelos pescadores, por 
ser eficiente apenas durante a noite, levando a 
uma maior exposição dos pescadores a 
problemas como a malária e segurança pessoal 
(contrabando, tráfico ou (“cabritagem”). 

O covo é feito de tela plástica com uma 
abertura de aproximadamente 20 mm, 
montada sobre armação de ferro galvanizado. 
Uma das extremidades é fechada e a outra 
dotada de abertura no fundo de um cone, que 
permite a entrada dos indivíduos, mas 
dificulta a saída.  

Este apetrecho é pouco usado na pesca 
desenvolvida no reservatório de Itaipu, sendo 
mais empregado em áreas de remanso, próximo 
a bancos de macrófitas e geralmente em locais 
rasos (Fig.1.4.8). As espécies mais capturadas 
são piaus, carás, Satanoperca pappaterra, tucunaré e 
espécies não comercializadas, como a piranha, 
ou utilizadas como isca, como a morenita, 
Gymnotus carapo. Os covos também podem ser 
operados no fundo, utilizando o milho e a 
mandioca como isca. A despesca se faz a cada 
dois dias ou mais. 

 
Figura 1.4.8. Covo para pesca de iscas da zona 

fluvial. 5,4 

Covos menores, confeccionados em telas de 
sombrite ou mesmo de garrafões plásticos e 
garrafas plásticas de refrigerantes, também são 
utilizados para a obtenção de iscas (lambaris, 
pequiras e camarões) para a pesca da curvina e 
do barbado (Pinirampus Pirinampu). Outro tipo 
de covo é construído com canos de PVC 
acoplados à garrafas de refrigerante para a 
captura de morenitas e muçuns (Synbranchus 
marmoratus). 

 

FREQUÊNCIA DE USO 

As redes de espera são os aparelhos mais 
usados na pesca artesanal do reservatório de 
Itaipu. O uso destas foi declarado por 
52,1% dos pescadores entrevistados em 
2009 (Fig. 1.4.1 e Fig. 1.4.9). Esse valor foi 
o menor registrado desde 1996, ano em que 
as redes de espera foram utilizadas por 
80,0% dos pescadores. Nos anos seguintes, 
esse valor esteve acima de 70,0%. Em 2008, 
registrou-se valores próximos quando os 
pescadores que utilizava redes de espera em 
suas atividades alcançaram um percentual de 
(88,7%). A preferência pelas redes de espera 
pode estar relacionada (conforme percepção 
dos pescadores), à farta disponibilidade de 
alimento para o armado, registrado a partir 
de 1996 (explosão das populações de 
moluscos), levando-os a reduzir a procura 
pelas iscas de espinhéis na zona fluvial e de 
transição.  

O segundo apetrecho de pesca mais usado 
pelos pescadores do reservatório de Itaipu é 
o espinhel. Entre os pescadores 
entrevistados em 2009, 20,0% declararam 
utilizar este aparelho. Esse valor foi inferior 
aos registrados nos anos anteriores (2008= 
33,3%, 2005= 37,9% e 2004= 37,0%). 

O uso vara de pesca foi citado por 9,1% dos 
pescadores. Esse porcentual foi inferior ao 
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registrado em 2008, quando 15,8% dos 
pescadores utilizaram desta arte de pesca, 
em 2003 com 16,5% e 2005 (12,3%) e 
superior ao observado em 2004 (6,8%).  

A pesca com linhada e anzóis de espera, em 
2009, foi realizada por 4,2% e 3,4% dos 
pescadores respectivamente. Esse 
percentual foi inferior ao registrado em 
2008, quando correspondeu á 7,3% e 7,7%, 
respectivamente. Entretanto, em 2009, a 
utilização de linhadas por parte dos 
pescadores foi maior que a de anzóis de 
espera.  

rede

es pinhel

vara 
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Figura 1.4.9. Número de pescadores que 
utilizam os diferentes aparelhos de 
pesca no reservatório de Itaipu em 
2009. 

A utilização de tarrafas na pesca realizada 
no reservatório de Itaipu foi citada por 
3,1% dos pescadores entrevistados. Esse 
valor foi inferior ao registrado em 2005 e 
2004, quando correspondeu a 5,6% e 5,1%, 
respectivamente. Em 2003 esse percentual 
foi superior (8,2%), entretanto este foi 
similar ao registrado em 2008 (3,6%). Na 
zona fluvial do reservatório, mais 
especificamente nas imediações da cidade de 
Guaíra, os pescadores têm reportado que as 
tarrafas estão sendo operadas com menor 

intensidade, devido ao assoreamento da 
região o que os tem levado a pescar com 
outros aparelhos de pesca (redes, espinhéis 
e linhadas) (Fig.1.4.10).  

O aparelho de pesca fisga foi utilizado por 
3,1% dos pescadores entrevistados em 2009. 
No ano anterior esse valor foi superior 
(6,8%). 

O covo foi pouco utilizado, sendo declarado 
por apenas 7 pescadores (0,5%).  

A variação espacial na utilização das 
diferentes artes de pesca, no reservatório de 
Itaipu é mostrada na figura 1.4.10, sendo as 
diferenças entre as zonas bem pronunciadas. 
As redes de espera foram 
proporcionalmente mais utilizadas nas 
zonas de transição e lacustre (54,9% e 62,3 
%), respectivamente. Esses valores foram 
diferentes aos observados em 2008, 2005 e 
2004. Em 2008, 98,1% dos pescadores da 
zona de transição utilizava as rede de espera 
e 93,6% na zona lacustre, em 2005 
(transição=96,3% e lacustre=94,3%) e 2004 
(transição=96,3% e lacustre=93,1%). Na 
zona fluvial 33,8% dos pescadores 
reportaram o uso de redes. Valor inferior ao 
verificado em 2008 (70,2%) e 2005 (74,%), 
nessa área. Com estes dados, pudemos 
constatar que as redes passaram a ser mais 
utilizadas na zona lacustre em 2009. 

O espinhel foi o aparelho de pesca mais 
usado na zona fluvial do reservatório, sendo 
declarado por 36,0% dos pescadores 
entrevistados. Nas demais zonas, o espinhel 
foi o segundo mais usado, sendo que na de 
transição, 35,7% dos pescadores o possuem, 
enquanto que na lacustre, apenas 4,5%. Essa 
tendência de aumento na utilização de 
espinhel em direção a região trecho mais a 
montante do reservatório tem sido 
verificada ao longo dos anos, entretanto 
houve uma queda na proporção de uso 
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deste aparelho em todo o reservatório, em 
relação a 2008 (82,2% na zona lacustre; 
50,4% na zona de transição e 9,4% na zona 
lacustre). 

As tarrafas foram utilizadas somente nas 
zonas fluvial e lacustre do reservatório de 
Itaipu em proporções semelhante (3,8%). 
Tendência diferente aos anos anteriores, 
quando a zona fluvial do reservatório 
apresentou a maior proporção de 
pescadores que utilizavam tarrafas. Em 
2008, sua utilização foi declarada por 6,8% 
dos pescadores e em 2005 por 13,5%. 
Assim, houve um declínio do uso de tarrafas 
em 2009 em relação a 2008 e 2005. Na zona 
lacustre os valores foram próximos aos 
registrados em 2008 (3,2%) e superior aos 
de 2005 (1,9%).  

O uso da linhada foi mais frequente entre os 
pescadores da zona lacustre, onde 4,7% 
deles utilizavam esse apetrecho. Na zona 
fluvial, seu uso foi mencionado por 4,4% 
dos pescadores, enquanto que na de 
transição, este valor foi de 2,3%. Em 2008, 
os dados obtidos foram de 9,4% na zona 
fluvial, 3,8% na zona de transição e 7,6% na 
lacustre. Em 2005, os valores registrados 
foram maiores, 16,7% na zona fluvial, 
14,4% na zona lacustre e 7,4 % na zona de 
transição. Em 2004, porém, o uso na zona 
lacustre foi mais elevado (22,2%), seguida 
da fluvial (18,4%).  

A utilização de anzóis de espera e foi 
proporcionalmente mais frequente entre os 
pescadores da zona lacustre, onde o seu uso 
alcançou 5,2%. Esses resultados diferem 
dos registrados em 2005, quando a maior 
utilização dos anzóis de espera ocorreu na 
zona de transição (25,0%), porém em 2008, 
a zona lacustre também apresentou a maior 
percentagem de pescadores que utilizavam 
esse apetrecho em suas pescarias (10,2%). A 

pesca com caniço ou vara foi praticada 
principalmente na zona lacustre, com 12,5% 
dos pescadores, valor inferior ao de 2008 
(19,6%). As espécies alvos deste tipo de 
pesca, nessa zona, foram a curvina e o 
tucunaré. A fisga em 2009, foi mais 
empregada na zona fluvial, quando 3,8% 
dos pescadores declararam usar esse tipo de 
aparelho. Valor inferior ao registrado em 
2008, 2005 e 2004 (4,4%, 13,0% e 8,8%), 
respectivamente. O covo por outro lado, foi 
utilizado apenas por dois pescadores da 
zona de fluvial e por cinco da zona lacustre. 
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Figura 1.4.10. Tipos de artes de pesca 

empregada nas pescarias comerciais 
no reservatório de Itaipu 2009. 

QUANTIFICAÇÃO 

ANZÓIS 

Em 2009, o número total de anzóis 
declarado pelos pescadores entrevistados foi 
de 90.456 anzóis. Esse número foi inferior 
ao registrado nos anos anteriores (97.149 
em 2005, 93.876 em 2004 e 87.336 anzóis 
em 2003), porém superior ao observado em 
2008 (88.685). Os anzóis são utilizados em 
diversos aparelhos de pesca, entretanto, 
96,3% deles foram empregados em 
espinhéis (Fig.1.4.11). Esse percentual foi 
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similar ao registrado em 2008, 2005 e em 
2004, mantendo, então, a tendência 
histórica de frequências superiores a 90%.  

O segundo aparelho de pesca que mais 
utilizou o anzol foi a espera ou bóia louca, 
com 2,6%, destinado principalmente à 
captura da traíra. Essa frequência foi 
inferior à registrada em 2004, quando 
correspondeu a 5,0%, em 2005 (6,4%) e em 
2008 (4,2%). A proporção de anzóis 
utilizados em outros equipamentos de pesca 
(vara ou caniço e linhada) foi baixa, 
correspondendo apenas 0,8% do total para 
o primeiro apetrecho e 0,3% para o 
segundo.  

O número total de anzóis em uso na pesca 
do reservatório de Itaipu tem oscilado ao 
longo do monitoramento, que teve valor 
máximo em 2001 (109.000) e mínimo em 
2003 (87.300). Até o ano de 1998, o 
número de anzóis utilizados era inferior a 
80.000 unidades. Esse aumento pode ser 
explicado através das seguintes razões e 
tendências: (i) a redução na captura do 
cascudo na área de Guaíra, levou a 
mudança nas estratégias de pesca, com o 
emprego de espinhéis; (ii) a redução na 
captura da perna-de-moça e curimba, 
juntamente com o deslocamento de 
pescadores para a zona fluvial, onde a 
prática da pesca com espinhel é a estratégia 
mais adequada; (iii) o ingresso na pesca de 
armado e barbado, que responderam de 
modo satisfatório ao aumento do esforço 
de pesca; (iv) a introdução de minhocas 
como iscas nos anzóis dos espinhéis, 
prática que, embora eleve os custos 
operacionais, torna as capturas mais 
abundantes e, portanto, mais atrativas; (v) 
aumento na utilização de aparelhos com 
anzóis em virtude da proibição da pesca 
com outros artefatos no período de defeso.  

espinhel  96,3%

linhada  0,3%

espera  2,6%
vara  0,8%

 
Figura 1.4.11. Proporção de anzóis utilizados 

por aparelho de pesca no reservatório 
de Itaipu no ano de 2009. 

A variação espacial na quantidade de anzóis 
utilizada por aparelho de pesca é mostrada na 
figura 1.4.12. Nela, fica evidente o maior uso de 
anzóis na zona fluvial do reservatório, com 62,3% 
do total, seguida da zona de transição, com 
33,0% e da lacustre, com 4,8%. Essa tendência 
também foi observada nos anos anteriores.  

A maior percentagem de anzóis se destinou a 
confecção dos espinhéis, sendo que na zona 
fluvial essa tendência foi observada para 99,6% 
dos anzóis. Na de transição, este valor 
correspondeu a 98,0% enquanto na lacustre a 
42,6%. 

A utilização dos anzóis de espera, por outro 
lado, foi mais frequente na zona lacustre do 
reservatório, com 42,2% do total de anzóis 
registrado. Na zona de transição este valor 
correspondeu a 1,7% e na fluvial a apenas 0,1%. 
A quantidade de anzóis utilizados nas linhadas e 
nos caniços foram maiores na zona lacustre, 
com 1,1% e 12,1%, respectivamente. Na zona 
fluvial a percentagem de pescadores que 
utilizaram linhadas foi de 0,1% enquanto que, 
na zona de transição 0,2% fizeram uso desse 
apetrecho de pesca. Quanto aos caniços apenas 
0,2% dos pescadores da zona fluvial e de 
transição disseram utilizar esse tipo de aparelho. 
Em 2009, de forma semelhante a 2008, não 
foram registrados pescadores que utilizaram 
anzol de galho, joão-bobo e cavalinho no 
reservatório de Itaipu. 
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Figura 1.4.12. Proporção de anzóis utilizados 

por aparelho no reservatório de Itaipu 
no ano de 2009. 

REDES DE ESPERA  

A quantidade de redes de espera operada na 
pesca artesanal conduzida no reservatório de 
Itaipu, em 2009, foi de 1.773.937,0 m2. Esse 
valor é superior ao registrado em 2008, 
quando foram operados 1.638.912,3 m2 de 
redes, em 2005 (1.127.355.9 m2), em 2004 
(1.115.607,3 m2) e em 2003 (1.138.683 m2 de 
redes). É importante lembrar que a 
quantidade de redes de espera operadas na 
pesca do reservatório de Itaipu aumentou 
significativamente depois de 1998, quando 
foram registrados 711.000 m2. 

Do total de redes utilizadas no reservatório de 
Itaipu em 2009, 67,9% foram operadas na 
zona lacustre, 21,5% na de transição e 10,6% 
na fluvial. Essa tendência foi similar ao 
registrado nos anos de 2008, 2005, 2004 e 2003. 

As redes com malha 8 cm foram as mais 
utilizadas, correspondendo a 28,5% do total, 
seguida da malha 14 cm com 28,3% e da 
malha 10 cm com 12,3% (Fig.1.4.13). Em 
2008, embora essa tendência tenha sido 
observada, a proporção da malha 8 foi 
superior, com 31,2% e a da malha 14 foi 
levemente inferior (26,0%). Com relação a 
malha 12 cm, esta apresentou em 2009, uma 
percentagem de 10,3%, enquanto que em 
2008, esse valor foi superior, 12,2% dos 
entrevistados.   

A frequência de uso de malha 10 cm 
correspondeu a 12,3%, valor discretamente 
maior que ao registrado em 2008 (11,3,%), 
2005 (11,5%) e em 2004 (11,1%), porém 
superior aos dos anos anteriores (em 2003 
este percentual foi de 9,6%, em 2002=6,8% e 
2001=4,1%). Segundo os pescadores 
entrevistados, o pescado capturado,  por esta 
malha, sobretudo a curvina, apresenta 
dificuldade de comercialização devido ao seu 
tamanho reduzido. Entretanto, estes 
observam vantagens no emprego da malha de 
10 cm, por capturarem exemplares com maior 
valor comercial. 
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 m16  11,7%
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 > que 16  4,0%

 
Figura 1.4.13. Proporção das redes de espera 

de diferentes malhagens (m2) em uso 
no reservatório de Itaipu no ano de 
2009. 

Para a malha 8 cm, os dados obtidos na 
biometria do desembarque da pesca revelam 
que as espécies mais capturadas e 
comercializadas como misto são: curvina, 
perna-de-moça, piau, traíra e jovem de 
armado. 

Em relação a malha 7 cm, após sua 
proibição, foi registrado um decréscimo 
acentuado no seu uso. Em 2009 apenas 
0,9% das redes operadas apresentavam 
malhas de 7 cm. Esse foi o menor 
percentual, desde o ano de 2004, quando 
1,7% do total de redes com essa malhagem 
foram utilizadas no reservatório. Em 2005, 
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foi observado um acréscimo no uso de 
redes com essa malha (6,7% do total). Em 
2008, esse valor sofreu nova queda não 
ultrapassando os 2,1%.  

A análise das variações espaciais no 
emprego das diferentes malhas no 
reservatório de Itaipu (Fig.1.4.14) revela 
uma tendência de redução no tamanho das 
malhas das redes em direção à zona lacustre, 
região na qual predomina a captura do 
pescado misto.  

FLUVIA L TRANSIÇÃO LA CUS TRE
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Ár
ea

 d
e 

de
 re

de
s 

(e
m

 m
il m

2)

 < que 7  m7  m8  m9  m10  m12  m14  m16  > que 16

 
Figura 1.4.14. Proporção das redes de espera 

de diferentes malhagens (m2) 
operadas nas distintas zonas do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009.  

A utilização da malha 8 cm foi mais 
frequente nas zonas  lacustre, e de transição, 
onde representou 32,0% e 29,2%, 
respectivamente, do total de redes dessas 
zonas. Entretanto, esses valores foram 
inferiores ao registrados nos anos anteriores. 
Em 2008 os valores registrados foram de 
33,9% para a zona lacustre e 30,8% na zona 
de transição, sendo que em 2005, esses 
percentuais foram de 43,2% do total de redes 
operadas na zona de transição e 37,0% da 
lacustre. Em 2004, esses valores foram de 
48,1% na zona de transição e 42,9% na zona 
lacustre. Essa redução foi em detrimento de 
um ligeiro acréscimo das redes de malha 7 
cm, 10 cm e 12 cm na zona lacustre, e de 
malha 12 cm e 14 cm na zona de transição.  

As redes de espera utilizadas na zona fluvial 
apresentaram, na maioria, malhas superiores 
a 12 cm, sendo mais frequentes as de malha 
14 cm (42,2%). Nessa zona, a pesca com 
redes de espera se destina, principalmente, a 
captura do armado e cascudo. Maiores 
frequências de redes de malha 14 cm foram 
também observados nos anos anteriores.  

No reservatório de Itaipu, tem sido crescente 
o número de pescadores que empregam o 
uso de malhagens superiores a 10 cm. 
Entretanto, esta posição tem sido 
manifestada, essencialmente, por pescadores 
filiados ás colônias da zona fluvial e de 
transição do reservatório. Nestas zonas, a 
pesca é baseada no armado, que é capturado 
com tamanho muito pequeno por malhas 
inferiores a 10 cm, cujo uso é relativamente 
baixo (8,5% na zona fluvial, 32,0% na zona 
de transição e 37,8% na lacustre). Entretanto, 
movimento similar é liderado por pescadores 
filiados a associação localizada na zona 
lacustre do reservatório, onde o uso de 
malhas abaixo desse limiar é elevado. Esse 
movimento tem levado a uma redução 
gradativa no uso das menores malhas. 

Na percepção destes pescadores, as malhas 
menores capturam indivíduos pequenos, 
principalmente da curvina, que tem baixo 
valor de mercado, levando a prejuízo do 
estoque da espécie (sobrepesca de 
crescimento). Teoricamente, o uso de malhas 
igual ou superior a 10 cm, se continuada, 
além de melhorar a comercialização, tem 
potencial para reduzir o esforço de pesca 
sobre parte dos estoques, não apenas da 
curvina, mas de outras espécies 
comercializadas como misto. O grande 
problema para a execução dessa opção de 
manejo, entretanto, seria o impacto 
econômico e social a que isto levaria a curto 
e médio prazo. A ausência de linhas de 
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financiamento para a aquisição de outros 
tipos de malhagem de rede parece ser o 
maior empecilho  

Porém, é importante ressaltar que trabalhos 
recentes demonstram que a remoção de 
indivíduos de maior porte, resultado de 
capturas com malhas grandes, pode causar 
problemas na sustentabilidade de um estoque 
(Birkeland & Dayton, 2005). Este pode ser o 
caso da curvina e perna de moça, se a malha 
mínima for 10 cm entre nós opostos. 
Portanto, este assunto é muito delicado e 
deve ser abordado com extrema cautela. 
Uma das razões, ora em investigação, da 
queda nos estoques de perna de moça pode 
ser devido ao aumento no tamanho de malha 
permitido, que captura apenas indivíduos 
maiores, ou seja, as fêmeas mais fecundas e 
com atividade reprodutiva mais prolongada. 
Como o assunto é polêmico, e a opinião do 
pescador manifestada nas reuniões é, às 
vezes, influenciada pela presença da diretoria 
das Colônias ou de agentes dos órgãos da 
fiscalização. 

Como em anos anteriores, foi questionado a 
cada pescador qual, o tamanho da malha 
mínima que ele gostaria que fosse permitida 
no reservatório de Itaipu. Esta deve, no 
entanto, ser precedida de ampla discussão 
com as colônias, associações de pescadores, 
órgãos de fiscalização e de pesquisa. Para o 
ano de 2009, o tamanho mínimo de malha 
sugerida com maior frequência foi a de 8 cm 
entre nós opostos, proposta feita por 30,1% 
dos pescadores entrevistados, seguida da 
malha 12 cm (16,3%) e da malha 9 cm 
(13,3%; Fig. 1.4.15). Em relação a 2008, a 
frequência de pescadores que sugeriram a 
malha 8, e 12 cm como mínima, foi similar, 
entretanto, observou-se um valor levemente 
superior na indicação da malha 9 cm 
(10,9%). 

A malha 7 cm, apesar de ser proibida, foi citada 
por 7,6% dos pescadores, valor inferior ao 
encontrado em 2008 (8,4%), porém superior 
ao registrado em 2005 (2,7%) e em 2004 
quando esse percentual foi 6,7% do total. Em 
2009 não houve registro de pescadores 
sugerindo a não liberação de nenhuma malha, 
ou seja, que toda a pesca baseada em redes de 
espera deveria ser banida do reservatório de 
Itaipu, fato este registrado também em 2008. 
Em 2005, 1,8% dos entrevistados sugeriram a 
eliminação de redes de espera.  
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Figura 1.4.15. Sugestões do tamanho mínimo 

das malhas em redes de espera para 
o reservatório de Itaipu, no ano de 
2009. 

Fica evidente, então, que não há um consenso 
em relação ao tamanho mínimo de malha que 
deveria ser liberada na pesca do reservatório de 
Itaipu. A localização do pescador no 
reservatório deve ser considerada ao se analisar 
essas respostas.  Na zona fluvial, embora a 
malha 8 cm tenha sido defendida por 18,4% 
dos pescadores, a sugestão da maioria foi o 
emprego de redes com malha acima de 12 cm 
(34,0%) (Fig. 1.4.16). 

Na zona de transição, 50,0% dos pescadores 
entrevistados defendem o tamanho mínimo de 
malha igual a 8 cm (Fig. 1.4.16). Esse valor foi 
inferior do registrado em 2005 (64,4%), em 
2004 (62,0%) e 2003 (65,4%), entretanto 
superior ao verificado em 2008 (43,9%), 2002 
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(38,5%) e 2001 (43,9%). Na zona lacustre em 
2009,  esse percentual foi de 35,5%. Essa 
frequência foi levemente superior ao obtido 
em 2008 (32,1%), 2005 (31,2%) e 2004 
(32,0%), e discretamente inferior a de 2003 
(36,2%). Entretanto, em 2002 esse percentual 
foi bem menor (16,2%). Assim, a zona lacustre 
apresentou a maior proporção de pescadores 
que defendem essa malha. Valor semelhante ao 
verificado em 2008, quando a malha 8 cm 
também foi mais utilizada nessa zona, porém 
diferente ao encontrado em 2005, quando a 
malha 12 cm foi cotada como a mínima 
(21,4%). Nos anos anteriores, a indicação da 
malha 12 cm como mínima foi menor, em 
2004 correspondeu a 11,9% e em 2003 a 8,4%. 
Os pescadores dessa zona acreditavam que 
utilizando redes de malhas grandes poderiam 
capturar peixes grandes, isto é com maior valor 
comercial. Estes resultados atestam a mudança 
na opinião dos pescadores conforme as 
circunstâncias do momento. 
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Figura 1.4.16. Sugestões do tamanho mínimo 

das malhas em redes de espera nas 
diferentes zonas do reservatório de 
Itaipu, no ano de 2009. 

TARRAFAS  

No ano de 2009, foram registradas 45 tarrafas 
entre os pescadores do reservatório de Itaipu, 
número inferior ao registrado em 2004 (51), 
2005 (52) e 2008 (53).  

O tamanho das malhas destas tarrafas variou 
entre 2 cm e 14 cm entre nós opostos. Destas, 
as mais frequentes foram as com malha 14 
(26,7%), seguidas das com malha 4 cm 
(13,3%) e malha 5 cm, 6 cm e 8 cm (8,9%) 
(Fig. 1.4.17). Em 2008, esses resultados foram 
diferentes sendo que a malha de 8 cm foi a 
mais frequente (32,7%), porém semelhante a 
2005 quando a malha de 14 cm também foi a 
mais registradas com 25,0%. Em 2004, as 
tarrafas com malhas de 12 cm foram as mais 
utilizadas (27,5%), seguidas das de malha 14 
cm (25,5%) e 13 cm (19,6%). Assim, em 2009, 
foi registrado um incremento de tarrafas com 
malha 4 cm e 6 cm, e redução daquelas com 
malha 12 cm e 13 cm.  Tarrafas de malhas de 
18 cm não foram registradas em 2009, sendo 
que em 2008 estas representavam 1,9% do 
total de tarrafas operadas no reservatório. As 
tarrafas de malhas 20 cm não foram 
declaradas pelos pescadores do reservatório 
de Itaipu desde 2005. 
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Figura 1.4.17. Proporção entre as quantidades 

de tarrafas de diferentes malhagens 
(cm) em uso no reservatório de Itaipu 
no ano de 2009. 

As tarrafas foram tradicionalmente mais 
utilizadas na zona fluvial do reservatório, 
entretanto em 2009 estas foram mais 
utilizadas na zona lacustre. Do total de 
tarrafas registradas em 2009, 62,2% foram de 
pescadores dessa zona, 37,9% da zona fluvial. 
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Na zona de transição não houve relato de 
pescadores que utilizavam tarrafas. Em 2003, 
81,4% das tarrafas registradas no reservatório 
de Itaipu pertenciam aos pescadores da zona 
fluvial, em 2004 essa proporção caiu para 
58,8%, provavelmente por causa da 
diminuição na captura de cascudos na região, 
e se manteve em valores similares em 2005 
(59,6%), voltando apresentar queda em 2008 
(43,4%) e 2009 (37,9). Vale ressaltar, que 
embora na zona lacustre foi registrada uma 
maior quantidade de tarrafas, essas são 
utilizadas somente para a captura de iscas. 

O tamanho das malhas da tarrafas utilizadas 
no reservatório de Itaipu diferiu conforme as 
zonas de pesca. Na zona fluvial do 
reservatório, as tarrafas apresentaram malhas 
a partir de 8 cm, com predomínio na  malha 
14 cm (Fig.1.4.18). Nessa zona, essas são 
utilizadas para a captura dos cascudos e 
eventualmente do armado, curimba e piapara. 
Na zona lacustre, por outro lado, constatou-se 
a utilização de tarrafas com malhas menores 
que 10 cm, com maiores frequências daquelas 
de malha 4 cm (21,4%). Como já afirmado 
anteriormente, nessa zona, as tarrafas com 
malhas menores sendo geralmente 
empregadas para captura de iscas.  
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Figura 1.4.18. Proporção entre as principais 

malhagens de tarrafa operadas nas 
três zonas do reservatório de Itaipu 
2009. 

PROPRIEDADE 

Em 2009, 93,3% dos pescadores 
entrevistados declararam serem proprietários 
dos aparelhos de pesca que operavam (Fig. 
1.4.19). Esse percentual é levemente inferior 
aos registrados entre 1998, 2004 e 2005 
quando variou entre 95,0% a 98,0% e, 
semelhante a 2008 (91,8%). A frequência de 
pescadores que operam material de pesca 
emprestado oscilou durante todo o período 
de monitoramento do lago. A maior 
percentagem registrada foi em 2002 com 
3,7%, em 2004 o valor obtido foi de 1,3%, 
em 2005 de 2,9%, em 2008 de 1,3% em 2009 
de 2,5% em 2009.  

Para estes pescadores a descapitalização 
parece ser decorrente da falta de recurso 
para renovar os materiais de pesca, 
motivado pela interdição no período de 
piracema, tradicionalmente com maior 
rentabilidade. Os pescadores relatam que o 
seguro desemprego (um salário mínimo) 
permite somente a manutenção dos gastos 
básicos como o pagamento de tarifas 
públicas, como  água e luz, somados os 
aluguéis de imóveis e gastos com 
alimentação. Assim, muitos entram com 
dívidas no início da liberação da pesca, 
contando com a solidariedade de amigos e 
parentes para emprestar algum material de 
pesca que permita uma captura que 
compense os custos operacionais. 

O financiamento do material de pesca não se 
constitui um hábito comum entre os 
pescadores do reservatório de Itaipu. Em 
2009, essa forma de aquisição foi utilizada 
somente por 2,1% dos pescadores. Essa 
frequência foi superior a obtida em 2005 
(1,0%), 2004 (1,4%), 2003 (0,7%) e 2002 
(0,6%). Entretanto,  foi similar a 2008, 
quando 2,8% do material de pesca eram 
financiados. 
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Estas baixas percentagens ainda demonstram 
o estado precário de capitalização dos 
intermediários, dado que a maioria dos 
financiamentos é feito por eles. Este 
processo de aquisição, muito comum até 
meados de 1993, atualmente não tem sido 
considerada interessante por ambos os lados. 
Para o pescador, os juros cobrado pelo 
atravessador é muito elevado e, em seu 
entendimento, no final do pagamento das 
prestações, o material está danificado, e não 
serve mais para a pesca.  

Para os intermediários, os riscos de 
inadimplência são elevados (furtos e perda de 
material por marés e enrosco). Isto é ainda 
agravado pelo fato de que os pescadores que 
recorrem ao financiamento têm menor 
habilidade na captura e na operação do 
material, além de desviarem os peixes maiores 
para a venda paralela. Sem linhas de crédito 
oficial, os pescadores compram os aparelhos 
de pesca à vista nas lojas especializadas do 
mercado paraguaio ou no comércio local. 

O arrendamento do material de pesca 
também não é um hábito comum no 
reservatório de Itaipu, por exemplo, em 
2003, 1,0% dos pescadores usaram este 
artifício, em 2004, o arrendamento não foi 
registrado e, em 2005, apenas 0,1% dos 
pescadores o fizeram. Essa tendência foi 
seguida em 2008 e 2009, onde em 2008 0,2% 
dos pescadores tinham esse hábito, e 0,1% 
em 2009 (Fig. 1.4.19). 

Arrendamentos temporários podem ser 
observados nos períodos de plantio ou 
colheita, quando o pescador-agricultor 
necessita sair do setor temporariamente para 
se dedicar à lavoura. Além disso, pescadores 
que têm todo ou parte do seu material 
furtado trabalham temporariamente de 
meeiro, junto a outro pescador, até conseguir 
comprar seu próprio material de pesca. 

fi nanciado  2,1%
arrendado  0,1%

emprestado  2,5%

n. respondeu  1,3%

outros  0,6%

próprio  93,3%

 
Figura 1.4.19. Posse dos apetrechos de pesca 

no reservatório de Itaipu em 2009. 

A frequência de pescadores proprietários dos 
apetrechos de pesca foi elevada em todas as 
zonas de pesca, variou entre 91,3% na zona 
lacustre a 96,7% na de transição. Maiores 
frequências de pescadores que operaram 
material de pesca emprestado (2,8%) ou 
financiado (3,5%), foram registradas na zona 
lacustre. Material de pesca arrendado foi 
registrado para apenas um pescador pertencente 
a zona lacustre do reservatório (Fig. 1.4.20).  

FLUVIAL TRANSIÇÃO LACUSTRE
0

100

200

300

400

500

600

Nº
 d

e 
pe

sc
ad

or
es

 próprio  emprestado  f inanciado  outros  n.respondeu arrendado

 
Figura 1.4.20. Posse dos apetrechos de pesca, 

nas três zonas de pesca, no 
reservatório de Itaipu em 2009. 

As embarcações 
DESCRIÇÃO 

O tipo de embarcação mais utilizada pelos 
pescadores do reservatório de Itaipu, em 
2009, foi a confeccionada em madeira (54,1%) 
(Fig.1.4.21 e Fig.1.4.22), seguido de alumínio 
(37,0%). Os demais tipos de materiais 
utilizados para a confecção das embarcações 
foram: latão 3,6%, fibra 1,3%, compensado 
0,8% e outros 0,5% (chapa de ferro e misto). 
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compensado  0,8%

madeira  54,1%

fi bra  1,3%
n. respondeu  2,7%

outros  0,5%

alumínio  37,0% latão  3,6%

 
Figura 1.4.21. Proporção entre os tipos de 

embarcações utilizadas na pesca do 
reservatório de Itaipu em 2009. 

 
Figura 1.4.22. Embarcação de madeira utilizada 

na zona fluvial do reservatório de Itaipu. 

A tendência observada nos últimos anos foi de 
um incremento no número de embarcações de 
alumínio (Fig.1.4.23) e redução daquelas 
confeccionadas com outros materiais, como 
compensado, misto e latão (Fig. 1.4.24). A 
frequência de barcos de alumínio, em 2002 foi 
de 10,4%, em 2003 de 15,1%, em 2004 de 
15,2%, em 2005 de 18,5% e em 2008 de 31,7%.  

 
Figura 1.4.23. Embarcação de alumínio utilizada 

pelos pescadores no reservatório de 
Itaipu. 

Em 2008 assim como em 2009, não foram 
registradas embarcações mistas. Esse tipo de 
embarcação foi registrado a partir de 2000 e 
atingiu maior frequência em 2002 (6,1%). 
Depois deste ano, sua utilização tem diminuído 
gradativamente, em 2003 correspondeu a 
3,6%, em 2004 a 1,7% e em 2005 foi registrado 
somente 0,3% de embarcações mistas. 
Entretanto, alguns pescadores responderam a 
categoria classificada como “outros”, quando 
na realidade poderiam ser consideradas 
embarcações mistas.  

O percentual de pescadores que utilizam 
embarcações de madeira foi inferior aos 
registrados nos últimos anos (em 2005 foi de 
76,9%, em 2004 de 78,9%, em 2003 de 78,2% 
e em 2002 77,9%). No entanto, em 2008, este 
foi semelhante ao de 2009, quando atingiu 
59,6%.  

 
Figura 1.4.24. Embarcação de latão utilizada 

por pescadores no reservatório de 
Itaipu.  

O uso mais frequente de barcos de madeira é 
decorrente de: (i) menor custo para sua 
aquisição (cerca de 5 a 6 vezes mais barato 
que o barco de alumínio); (ii) possibilidade de 
fabricação própria; (iii) facilidade na 
manutenção da embarcação, efetuada 
geralmente pelo próprio pescador; (iv) matéria 
prima facilmente encontrada nas serrarias da 
região; (v) ausência de rebites, que, ao se 
soltarem, atrapalham a operação dos materiais 
de pesca.  



Monitoramento do rendimento e da socioeconomia da pesca no reservatório de Itaipu 
 

 52 

Uma desvantagem seria a menor durabilidade e 
a necessidade de regularização e pagamento de 
taxas mais frequentemente quando comparado 
a um de alumínio. Entretanto, é comum entre 
os pescadores do reservatório, o uso do registro 
da embarcação antiga naquelas novas e de 
tamanho similar. Uma desvantagem adicional 
dos barcos de alumínio em relação aos de 
madeira para os pescadores de Itaipu é o furto 
destes por parte de contrabandistas. 

A utilização de embarcações de madeira foi 
predominante em todas as zonas de pesca, no 
entanto, foi mais frequente entre os pescadores 
da zona fluvial do reservatório (77,0%) 
(Fig.1.4.25). Nas demais zonas, a percentagem 
de pescadores que possuem embarcações de 
madeira foi de 41,3% na de transição e de 
48,9% na lacustre. 

As embarcações de alumínio foram mais 
frequentes entre os pescadores da zona de 
transição (54,0%) e lacustre (40,0%), sendo que, 
na zona fluvial  estas foram utilizadas por 
apenas 16,5% dos pescadores. Embarcações 
confeccionadas com material compensado 
foram utilizadas por alguns pescadores da zona 
fluvial e lacustre, sendo as de fibra declarada 
somente na zona lacustre. O latão foi o material 
empregado nas três regiões do reservatório de 
Itaipu, porém este foi mais utilizado na zona 
lacustre. 
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Figura 1.4.25. Proporção entre os tipos de 

embarcações utilizadas na pesca em 
distintas zonas do reservatório de 
Itaipu em 2009. 

Na zona fluvial, os motores estacionários ou 
de centro foram os mais empregados como 
meio de propulsão e, como visto, os barcos de 
madeira foram os mais adequados. As 
vibrações promovidas por esse motor levariam 
ao desprendimento dos rebites em barcos de 
alumínio, dificultando a pesca (operação de 
redes). Além disso, o barco de alumínio 
dificultaria a instalação desse tipo de motor 
(corte de parte do fundo da embarcação). 
Apesar de ter baixa velocidade, os trajetos de 
deslocamento entre os acampamentos ou a 
margem do reservatório e o local de instalação 
dos aparelhos de pesca (geralmente espinhéis 
fixos) são relativamente curtos. Nas zonas de 
transição e lacustre, onde as embarcações de 
alumínio tiveram contribuição mais relevante, 
os maiores trechos percorridos entre os pontos 
de desembarque e o local de instalação dos 
materiais de pesca, tornam essas embarcações 
mais eficientes 

PROPRIEDADE 

A maioria dos pescadores profissionais do 
reservatório de Itaipu são proprietários de sua 
própria embarcação. Em 2009, 87,5% dos 
pescadores do reservatório de Itaipu 
declararam serem proprietários das 
embarcações que utilizam (Fig.1.4.26). Esse 
valor foi levemente inferior ao registrado em 
2005 (90,9%), porém semelhante ao observado 
de 2008 (87,9%). 

Pescadores que utilizam barcos emprestados 
de parentes e/ou amigos totalizaram 6,2%, 
valor que foi ligeiramente superior aquele 
verificado em 2004 (5,9%) e semelhante ao 
registrado 2008 (6,6%). O financiamento e 
arrendamento das embarcações não é uma 
prática comum entre os pescadores do 
reservatório de Itaipu, o financiamento foi 
citado por 1,3% e apenas 0,4% utilizaram o 
arrendamento como meio de obter sua 
embarcação, estes valores foram similares aos 
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observados em 2008.  

arrendado  0,4%

emprestado  6,2%

próprio  87,5%

outros  1,2%

n. respondeu  3,5%

fi nanciado  1,3%

 
Figura 1.4.26. Posse das embarcações 

utilizadas pelos pescadores titulares 
no reservatório de Itaipu. 

A posse das embarcações, quando analisada por 
zonas de pesca do reservatório de Itaipu (Fig. 
1.4.27), é mais frequente, proporcionalmente, na 
zona fluvial (92,9%), seguida da zona de 
transição (90,5%) e da lacustre (84,3%). Em 
relação aos anos anteriores houve uma inversão 
entre a zona de transição e a fluvial em 2009.  

Pescadores que usam embarcações emprestadas 
foram mais frequentes na zona lacustre do 
reservatório, onde tradicionalmente, a 
rentabilidade obtida com a pesca é menor. Em 
2009, o número de pescadores que financiaram 
e/ou arrendou suas embarcações, foi muito 
baixo nas três zonas de pesca, porém, este foi 
maior na zona lacustre, 2,1% e 0,6%, 
respectivamente. 
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Figura 1.4.27. Posse das embarcações 

utilizadas pelos pescadores titulares 

no reservatório de Itaipu em suas 
zonas de pesca. 

Propulsores 
DESCRIÇÃO 

O REMO é um instrumento de madeira, 
composto de cabo roliço, terminando por 
uma parte espalmada que funciona como 
alavanca interfixa e essencial no 
direcionamento das embarcações. Uma 
variante nesse sistema é o uso de dois remos 
fixos na borda da embarcação através de um 
pino, operados simultaneamente, e 
denominados pelos pescadores como voga 
(Fig. 1.4.28). O remo é utilizado por 
pescadores de baixa renda ou pequenos 
proprietários rurais cujas propriedades 
margeiam o reservatório. Pescadores que se 
utilizam exclusivamente desse instrumento 
para impulsionar seus barcos instalam suas 
redes, por questões operacionais e de 
segurança, nas imediações de seus 
acampamentos ou propriedades. 

 
Figura 1.4.28. Propulsão a remo de voga na 

zona de transição no reservatório de 
Itaipu. 

O MOTOR TIPO RABETA, com potência de 3,4 
HP e dotado de sistema de transmissão em 
rabeta (varão com aproximadamente 1,5 a 2,0 
metros, eixo cardan direto, sem diferencial, 
aceleração automática, com hélice na ponta), 
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que é instalado na parte posterior do barco 
(Fig.1.4.29).  

Utilizam motores de dois tempos, uma 
mistura de combustível na proporção de 30:1 
de gasolina e óleo. Muitos desses motores 
passaram por uma adaptação, usando como 
combustível o gás de cozinha, visando 
diminuir as custos operacionais. 

 
Figura 1.4.29. Embarcação com propulsão por 

motor rabeta. 

O MOTOR TIPO CASCUDO, com 4,0 HP, é 
semelhante ao motor rabeta, porém com 
diferencial e acelerador nos moldes do motor 
de popa (Fig. 1.4.30). Também é instalado na 
parte posterior da embarcação. Tanto esse 
motor, como a rabeta, não permites manobras 
de abordagem mais refinadas, como 
retroceder a embarcação ou freá-la. 

 
Figura 1.4.30. Embarcação propulsionada por 

motor cascudo. 

O MOTOR TIPO MOTOSSERRA é resultante da 
adaptação de motor com potência de 5,0 HP, 
utilizado no corte de árvores (moto serra). A 
adaptação é feita em oficinas mecânicas da 
região. A vantagem é o uso múltiplo do 
motor, podendo ser utilizado tanto na pesca, 
quanto na lavoura. 

O MOTOR DE CENTRO é um motor 
estacionário com potência de 7 a 12 HP e que, 
através de um sistema de transmissão com 
hélice, possibilita mover a embarcação 
(Fig.1.4.31). Originalmente utilizado em 
bombas de água e pequenos implementos 
agrícolas, como trituradores e debulhadeiras, 
foi adaptado posteriormente para a pesca. O 
motor, originalmente utilizado com 
combustível diesel, é, na maioria das vezes, 
adaptado para o uso de gás de cozinha. Ao 
contrário dos demais, é instalado na parte 
central do barco, tendo o leme na popa da 
embarcação. Alguns pescadores adaptaram 
um volante próximo ao motor para facilitar as 
manobras. 

 
Figura 1.4.31. Embarcações com propulsão por 

motor de centro adaptado ao gás de 
cozinha. 

O MOTOR DE POPA, com potência entre 8 e 
25 HP, permite deslocamentos rápidos e a 
maiores distâncias, sendo seus proprietários 
dotados de maior poder aquisitivo, maior 
quantidade de equipamentos e rentabilidade 
com a pesca (Fig.1.4.32). Entretanto, os 
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custos operacionais são elevados, com um 
consumo diário entre 5 a 10 litros de 
combustível.  

Esses motores geralmente são comprados de 
segunda mão, visto que os novos apresentam 
maiores riscos de uso no reservatório, devido 
aos constantes assaltos promovidos por 
contrabandistas, que os utilizam em suas 
atividades. 

 
Figura 1.4.32. Embarcações com propulsão por 

motor de popa. 

FREQUÊNCIA DE USO 

Ao longo do monitoramento da pesca no 
reservatório de Itaipu, foi verificado que os 
principais tipos de propulsores utilizados 
pelos pescadores do reservatório de Itaipu 
foram rabeta, remo e motor de centro, porém 
desde 2008 observa-se um aumento no uso de 
motor de popa e declínio na utilização dos 
motores de cento e remo. Em 2009 32,5% 
dos pescadores entrevistados declararam 
utilizar motores de popa, 26,7% rabeta e 
18,5% remo (Fig. 1.4.33). Nos últimos anos 
tem sido observado uma tendência de 
redução na utilização de remo e motor de 
centro e um incremento dos propulsores tipo 
rabeta e popa, esse fato começou a ser 
constado com os dados obtidos em 2008 e em 
2009 ficou mais evidente. Em 2005, 34,2% 
dos pescadores disseram utilizar o motor 
rabeta, 28,7% remo e 16,7% motor de centro. 

Em 2004, a rabeta contribuiu com 32,2%, 
remo com 31,3% e o centro com 16,8%. Em 
2003 o propulsor mais utilizado foi o remo 
(33,3%) seguido da rabeta (31,9%) e do motor 
de centro (19,6%).  

A rabeta voltou a ser o principal propulsor, 
em 2004, 2005 e 2008, onde o baixo preço na 
sua manutenção pode explicar a preferência 
dos pescadores, caindo para a segunda 
posição no “rank” do tipo de propulsores em 
2009. O remo foi o segundo meio de 
propulsão mais utilizado em 2004 e 2005, 
com frequências similares ao registrado em 
2001 e 2002 (com 28,8% e 28,4%, 
respectivamente). No ano de 2003, foi o 
principal meio de propulsão. Entretanto, em 
2008 e 2009, os remos passaram a ocupar a 
terceira posição neste “rank”, sendo 
ultrapassado pelos motores de popa. Os 
motores de centro caíram para a quarta 
posição e se mantiveram nesta em 2009. 

Os períodos de maior utilização do 
propulsor remo parecem ser reflexos da 
descapitalização dos pescadores. A pesca 
com remo aumenta a viabilidade da pesca, 
com a economia na manutenção do motor, e 
principalmente, com o combustível utilizado 
no deslocamento.  

Apesar da economia, pescadores que usam 
remo perdem em área de abrangência da 
pescaria, com redução da distância coberta, 
ficando restritos a uma área próxima aos 
acampamentos ou portos. Esta situação 
tende a se agravar quando existe um número 
superior a cinco pescadores no ponto de 
pesca. Como a área coberta para cada 
pescador com propulsor a remo é menor, há 
conflitos nas instalações dos aparelhos e um 
menor rendimento devido a maior 
exploração dos estoques no local. 

O motor de centro ou estacionário foi o 
quarto meio de propulsão utilizado no 
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reservatório, com 14,0% em 2009, valor 
abaixo do verificado em 2005 (16,7%) e 2004 
(16,8%) e superior ao observado em 2008 
(12,9%). Estas variações parecem ser reflexos 
do uso de embarcações com este propulsor, 
na região de Guaíra. Com a diminuição do 
rendimento nesta região, os pescadores 
passaram a pescar no rio Paraná, acima, 
implicando em maiores deslocamentos e, 
saindo da área de monitoramento da pesca 
objeto deste projeto. 

O emprego de motores de popa no 
reservatório foi de 32,5% entre os pescadores 
entrevistados. Esse valor foi o maior já 
observados até agora, em 2008 foi de 27,0%, 
12,9% em 2005, 11,3% em 2004, 11,5% em 
2003, 10,4% em 2002, 18,0% em 1998 e 13% 
em 1997. Outros tipos de propulsores citados 
pelos pescadores foram o cascudo e moto-
serra, com frequências de 3,6% e 0,7%, 
respectivamente. Tendência similar de 2008. 

remo
18,5%

moto serra
0,7%

rabeta
26,7%

cascudo
3,6%

centro
14,0%

popa
32,5%

n. res pondeu
4,0%

 
Figura 1.4.33. Proporção no uso de diferentes 

tipos de propulsão de embarcações no 
reservatório de Itaipu. 

Quando analisado o uso dos propulsores por 
zonas do reservatório, percebe-se que o uso 
dos motores de popa foi proporcionalmente 
mais frequente na zona de transição, onde foi 
declarado por 45,0% dos pescadores 
entrevistados, seguido da zona lacustre 
(35,3%) e fluvial (16,0%). O uso de rabeta 

também foi mais frequente entre os 
pescadores da zona de transição, declarado 
por 36,5% dos pescadores (Fig. 1.4.34). O 
emprego de rabeta tem sido tradicionalmente, 
maior nas zonas de transição e lacustre no 
reservatório de Itaipu, sobretudo pelos 
pescadores com maior potencial de pesca 
(aparelhos de pesca) e que atuam em área 
mais ampla. A pesca compartilhada por dois 
pescadores, ao invés daquela realizada com 
ajudantes, é uma prática adotada nessas zonas 
e contribui para reduzir os custos 
operacionais, com a atividade. A pesca ocorre, 
sobretudo, em barras e nos tributários do 
reservatório. Motores de popa de baixa 
potência e de quatro tempos passaram a ser 
comercializados por revendas nessa região o 
que poderá provocar alterações nessas 
proporções. 

O uso de remo foi mais comum na zona 
lacustre do reservatório, seguida da de 
transição e fluvial com 26,1%, 12,2% e 5,5%, 
respectivamente (Fig. 1.4.34). Esses valores 
foram inferiores ao registrado em 2008 nas 
três zonas do reservatório (lacustre=28,8%; 
transição=15,9% e fluvial=8,8%).  

O motor de centro é usado basicamente na 
zona fluvial, para as capturas de armado e 
cascudo. Em 2009, seu uso foi declarado por 
54,8% dos pescadores dessa zona, seguido da 
zona lacustre (1,7%) e de transição (0,7%). O 
emprego deste motor nestas localidades é 
mais apropriado, pelo fato de ser robusto em 
termos de potência, ideal para vencer as águas 
desta região, com maior fluxo, além do baixo 
custo em relação ao consumo de combustível, 
pois este utiliza óleo diesel ou é adaptado ao 
gás de cozinha. Os locais de pesca, dessa 
zona, como já relatado, são próximos e têm 
áreas menores. Além disso, a estratégia de 
pesca predominante não requer manobras 
complexas das embarcações.  
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Figura 1.4.34. Tipo de propulsor utilizado na 

pesca realizada em diferentes zonas 
do reservatório de Itaipu no ano de 
2009. 

Principais estratégias 
 As estratégias de pesca empregadas no 
reservatório de Itaipu forma classificadas em 
três categorias por Okada et al. (2005) e 
válidas até hoje. Para essa classificação, estes 
autores utilizaram ferramentas de análise uni e 
multivariada aplicada aos dados de captura 
das principais espécies ao longo do 
reservatório durante vários anos, e dos 
parâmetros abióticos (taxa de sedimentação) e 
sócio-econômicos da pesca (aparelhos de 
pesca, embarcação e, propulsor empregado). 
As três principais estratégias de pesca são: 

(i) pesca do cascudo: típica da zona fluvial 
(área 1=Guaíra), sendo realizada com o uso 
de tarrafas. As embarcações são de madeira, 
cuja propulsão é feita com motor estacionário 
(centro), mais potente (10 a 12,5 HP) com o 
objetivo de vencer as correntes mais rápidas 
na região (Okada et al., 1996). 

(ii) pesca do misto: inclui a perna-de-moça, a 
curvina e o cará, predominando nas zonas 
mais internas do reservatório (zona de 
transição e lacustre), com o uso de redes de 
espera instaladas a partir de embarcações 
também de madeira, sendo a propulsão 
realizada com remo ou motor do tipo rabeta, 

com baixa potência (3,5 a 4,0 HP). Estes tipos 
de propulsores são adequados nestas zonas, 
devido ao menor fluxo de água e menores 
custos operacionais com a embarcação 
(Okada et al., 1997). 

(iii) A estratégia utilizada para a captura do 
armado, e outras espécies mais abundantes 
nas áreas 2 e 3 (zona fluvial) envolve a 
utilização de barco de madeira com propulsão 
por motor estacionário e o emprego de 
espinhéis (anzóis). 

Segundo Agostinho et al. (1999) o baixo 
investimento inicial necessário para ingressar 
na pesca da zona fluvial, especialmente para a 
captura do armado, jaú e barbado (aquisição 
de anzóis) faz com que o contingente de 
pescadores e o nível de abandono da atividade 
sejam, nesta zona, o mais elevado entre as 
áreas do reservatório de Itaipu. Já a pesca 
realizada nas áreas mais internas, envolve 
investimentos maiores com aparelhos de 
pesca, levando a uma maior dedicação à 
atividade e uma menor incidência de 
transgressões às normas de pesca, visto que 
elas geralmente implicam na sua apreensão 
pelos órgãos de fiscalização. 

Além destas modalidades, percebe-se, a 
consolidação, nos últimos anos, de duas novas 
estratégias. Uma para a pesca da traíra, com o 
uso de anzol de espera, e outra com o 
emprego de caniço, ou similar, para a captura 
do tucunaré e curvina, especialmente durante 
o período de defeso, quando estas duas 
espécies, por serem introduzidas, não são 
contempladas nas medidas de proteção. 

A modalidade de pesca subaquática deve ser 
acompanhada com atenção, pois, na sua 
operação para a captura de ciclídeos e traíras, 
pode provocar lesões em muitos peixes que 
escapam do arpão, e que posteriormente, por 
abrir espaço para a entrada de bactérias, 
fungos e vírus, que pode ser fatal. 
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Capítulo 1.5 
Qualidade de vida 

  

Neste item, serão analisadas   

ás condições de moradia, saneamento básico, 

abastecimento de água e luz e a saúde dos pescadores 

profissionais atuantes no reservatório de Itaipu, durante o ano 

de 2009. Adicionalmente serão discutidas as percepções 

dessa categoria profissional em relação às iniciativas 

governamentais de ordenamento da atividade na região. 

Todas essas informações foram obtidas através das 

entrevistas realizadas com os pescadores.  
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Moradias 

A maioria dos pescadores do reservatório de 
Itaipu mora em áreas urbanas, que consistem 
nos grandes centros, vilas e vilarejos dos 
municípios lindeiros. Em 2009, a proporção de 
pescadores que declararam residir na área 
urbana foi de 51,7%. Os moradores da zona 
rural compuseram 35,1%, que, se somados 
àqueles que vivem em acampamentos, 
correspondem a 44,0% do total (Fig.1.5.1).  

Esse padrão de distribuição dos pescadores 
entre a área urbana e rural vem se mantendo ao 
longo dos últimos anos. Em 1998, a proporção 
dos que viviam em áreas urbanas era de 54,0%, 
chegando a 57,5 em 2002, caindo para 50,6% 
em 2003, e subindo para 52,3% em 2005, com 
valor de 44,0% em 2008. Portanto, em 2009 
esses valores voltaram a atingir patamares 
similares aos dos anos anteriores.  

 n.res pond.  2,9%

z.rural  35,1%
as sentamento  0,8%

z.urbana  51,7% outros  0,5%

ac amp.fixo  8,8%
ac amp.prov.  0,1%

 
Figura 1.5.1. Local de residência dos 

pescadores que atuam no reservatório 
de Itaipu no ano de 2009. 

 Aqueles que passam a maior parte do tempo 
em acampamentos fixos perfizeram 8,8% do 
total (Fig. 1.1.5), percentual que vem oscilando 
nos últimos anos. Esses percentuais oscilaram 
entre 6,8% (2008) a 18,6% (2003). Uma 
pequena proporção de pescadores declarou 
viver em assentamentos (0,8%) ou informaram 
possuir acampamentos provisórios (0,1%), 
utilizado apenas durante a atividade de pesca. 
Dois motivos podem estar relacionados com 

tais oscilações entre os anos. O primeiro está 
associado com o ordenamento dos 
acampamentos efetuado pela Itaipu Binacional, 
que demarca pontos de pesca, realocando 
alguns e agrupando outros. O segundo pode 
decorrer da interpretação dos pescadores à 
pergunta em anos anteriores.  

O local da moradia dos pescadores, nas 
diferentes zonas do reservatório durante os 
anos estudados foram analisados. No ano de 
2009, um total de 62,4% dos pescadores da 
zona fluvial morava em áreas urbanas. Esse 
percentual foi de 50,7% para a zona de 
transição, e de 47,6% para a zona lacustre. Vale 
ressaltar que os valores obtidos nessa última 
zona foram os que mais oscilaram nos últimos 
anos, com tendência de decréscimo (80,0% em 
2000, 63,5% em 2001, 59,9% em 2002 e 2003, 
54,4% em 2004, 47,5% em 2005 e 38,6% em 
2008). 

A proporção de indivíduos que tem moradia 
fixa na zona rural é mais elevada na região de 
transição (43,2%) e menor na fluvial (27,0%). 
Os maiores percentuais de pescadores morando 
em acampamentos fixos e em acampamentos 
provisórios e outros foram observados na zona 
lacustre com 10,8% e 0,8%, respectivamente 
(Fig. 1.5.2).  
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Figura 1.5.2. Local de residência dos 

pescadores nas distintas zonas do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 
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Apenas 1,5% dos pescadores entrevistados na 
zona lacustre responderam morar em 
assentamentos, enquanto que na zona fluvial e 
de transição essa categoria esteve ausente.  

Os acampamentos, que em outras épocas eram 
utilizados de forma temporária, passaram a 
serem utilizados mais frequentemente. Alguns, 
inclusive, se tornaram moradia fixa de alguns 
pescadores que não conseguiram manter duas 
residências devido aos elevados custos para 
manter uma residência na zona urbana. Com 
isso, melhorias na estrutura física dos 
acampamentos foram constatadas, visto que até 
1993, sua infra-estrutura era composta 
basicamente por moradias com paredes de 
bambus e cobertura de lona plástica. Tais 
melhorias estão associadas a uma maior 
estruturação das colônias de pesca, sobretudo 
nas zonas de transição e lacustre, além do apoio 
mais efetivo das prefeituras que detinham 
royaties da Itaipu Binacional.  

Muitos acampamentos passaram a contar com 
moradias com piso de cimento ou cerâmico, 
paredes de madeira, energia elétrica, água 
encanada e construção de sanitários, além de, 
em alguns casos, instalação de atracadouro para 
as embarcações e colocação de cascalho na 
estrada de acesso (Fig. 1.5.3). 

 
Figura 1.5.3. Resisdência em um acampamento 

do reservatório de Itaipu no ano de 
2009, mostrando as melhorias nas 
instalações (luz, parede de alvenaria e 
água encanada).  

Diferentemente, as condições de infra-
estrutura dos acampamentos na zona fluvial 
permaneceram quase inalteradas desde o 
início desse monitoramento. A falta de 
vontade política, além de outros fatores já 
comentados em relatório anterior, pode 
explicar essa situação (Fig.1.5.4a).  

 

 

 
Figura 1.5.4. Acampamento e moradias de 

pescadores no reservatório de Itaipu. 
a: zona fluvial, b: zona de transição e 
c: zona lacustre. 

Em relação ao número de pescadores por 
ponto de pesca, 50,4% dos entrevistados 
consideram que o número ideal por ponto de 
pesca seja de no máximo cinco (Fig. 1.5.5). 
Este percentual tem variado entre os anos 

a 

b 

c 
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(75,0% em 2001, 58,0% em 2002, 64,0% em 
2003, 54,0% em 2004, 55,2% em 2005 e 49,9% 
em 2008). Em 2009, esta questão não foi 
respondida por 32,2% dos entrevistados, 
percentual este, próximo ao observado em 
2008 (33,1%). 

O percentual de pescadores que entendem 
como adequado o número estabelecido pelo 
programa de rearranjo (10 pescadores por 
ponto de pesca), foi de 15,4% em 2009, 
percentual maior ao observado em 2008 
(14,7%). Embora o percentual tenha 
apresentado tendências de aumento nos 
primeiros anos, tal quadro deveria ser visto 
com ressalva. Muitos pescadores se resignaram 
com a situação, alegando que suas opiniões 
não eram levadas em consideração e que não 
havia empenho para a melhoria do quadro. 
Além disso, segundo informações que lhes 
foram repassadas, o IBAMA não teria 
condições de liberar novos pontos de pesca 
por problemas de ordem ambiental.  

até 5
50,4% 6 a 10

15,4%

mais de 10
2,1%

n. res pondeu
32,1%

 
Figura 1.5.5. Opinião dos pescadores sobre o 

número máximo de pescadores por 
ponto de pesca no reservatório de 
Itaipu no ano de 2009.  

Nas três zonas do reservatório de Itaipu a 
opção de no máximo 5 profissionais por ponto 
de pesca foi a mais indicada  (Fig. 1.5.6). 
Dentre as 3 zonas, a fluvial apresentou o maior 
percentual de pescadores que preferem 
trabalhar com mais de 10 pescadores por 

ponto de pesca (4,1%) do entrevistados. Nesta 
zona, alguns fatores estimulam essa percepção, 
como o tipo de pescaria predominante, que 
utiliza espinhéis (aparelhos fixos), aliada à 
insegurança gerada por atividades ilícitas.  Na 
zona lacustre esse percentual foi de 2,1% dos 
pescadores, enquanto que na zona de transição 
nenhum pescador optou por mais de 10 
pessoas por ponto. 
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Figura 1.5.6. Opinião dos pescadores sobre o 

número máximo de pescadores por 
ponto de pesca nas três zonas do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

Os motivos citados pelos pescadores para 
permanecerem em no máximo cinco pessoas 
por ponto de pesca, foram semelhantes aos 
anos de 2008 e 2005 (Fig. 1.5.7). 
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Figura 1.5.7. Motivos citados pelos pescadores 

para permanecerem em menos de 
cinco pescadores por ponto de pesca 
no ano de 2009. 
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Entre os pescadores, 29,5% dos entrevistados 
da zona lacustre alegam que um número 
superior a 5 gera problemas com a falta de 
espaço. Esta falta de espaço está relacionada 
especificamente ao ambiente aquático, pela 
disputa dos locais de pesca e restrições à 
operação dos aparelhos. É importante 
destacar que na zona lacustre a pesca é feita 
principalmente com redes de espera, que 
periodicamente são transferidas dos locais, no 
intuito de reduzir perdas com piranhas (ceva), 
e saturação de pesca, o que implica numa 
ampla área de atuação para cada pescador. 
Um dos argumentos dos pescadores é a 
redução considerável nas capturas quando as 
redes são instaladas por mais de um dia num 
mesmo local, pois o local fica “batido” e os 
peixes arredios.  

 
Figura 1.5.8. Vista geral de ponto de pesca com 

mais de 05 pescadores no reservatório 
de Itaipu. 

Entre os pontos positivos de se congregar no 
máximo 05 pescadores por ponto de pesca 
está a possibilidade da companhia de 
familiares ou amigos, sendo este o aspecto 
mais lembrado nas zonas fluvial e lacustre. 
Enquanto na zona de transição, não houve 
relato dessa categoria. Outros relataram que, 
nesta densidade, os conflitos são menores, 
aspecto que ocupou a terceira posição entre as 
explicações. Segundo os pescadores da zona 
de transição, mais de 5 pescadores por ponto 
de pesca gera brigas, tumulto, bagunça e 

desavenças com maior incidência. Esta foi a 
principal justificativa apontada por eles.  

Respostas de outra natureza, porém vagas 
como: é melhor; é suficiente; pouco peixe; 
redução de despesas e para dividir a despesas; 
também foram registradas. A primeira foi 
registrada nas três zonas do reservatório, 
porém em maior proporção na zona fluvial 
(33,7%). A opção pouco peixe foi a 
explicação dada por apenas um pescador da 
zona lacustre. A resposta é suficiente foi mais 
frequente na zona lacustre (9,1%). Na 
categoria “outros” foram incluídos respostas 
como: falta opção; é só para morar; má 
higiene; porque sim; preservar a natureza; e 
fica mais fácil; presentes na zona fluvial e 
lacustre. Cabe ressaltar, que pescadores das 
três regiões afirmaram ser importante a 
presença de um ajudante, e de uma 
companhia em casos de doenças, para um 
socorrer o outro. Essa última, lembrada por 
um pescador da zona fluvial e lacustre.    

Abastecimento de água 

Dos pescadores entrevistados no reservatório 
de Itaipu em 2009, um total de 50,3% destes 
utiliza água fornecida pelo sistema público de 
abastecimento, percentual superior ao 
observado em 2008 (42,8%) e próximo ao 
registrado em 2005 (47,7%), 2004 (45,1%), 
2003 (53%) e 2002 (49,4%) (Fig. 1.5.9). Esses 
dados foram ainda, significativamente 
inferiores aos valores registrados em 2000 
(69,3%) e em 2001 (64,5%). Entretanto, cabe 
destacar, que esses valores representaram uma 
melhoria considerável quando comparado 
com as informações obtidas nos primeiros 
levantamentos do reservatório.  

É provável que a queda no número de 
pescadores atendidos pelo sistema público de 
abastecimento esteja relacionada com a 
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redução no número de pescadores residentes 
na área urbana, em especial Guaíra e Foz do 
Iguaçu, além de um aumento no número 
relativo de pescadores da zona rural.  

rede públ ica
50,3% reservatório

1,8%

poço artesiano
25,1%

poço simples
6,8%

minas
9,0%

n. res pondeu
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Figura 1.5.9. Origem da água consumida pelos 

pescadores do reservatório de Itaipu 
no ano de 2009. 

Os pescadores declararam ainda, consumir 
água oriunda de poços artesianos (25,1 %) e 
poços simples (6,8%). Com relação aos anos 
de 2008 (20,5%) e 2002 (16,4%) observou-se 
um aumento na utilização de poços 
artesianos. Considerando os pescadores que 
obtém água de poços simples, (Fig.1.5.10 
fundo), o percentual registrado foi inferior aos 
anos anteriores. Os pescadores que utilizam 
água diretamente de minas correspondem a 
9,0% do total, percentual superior ao 
registrado em 2003 e 2004 (6,3%) e 2008 
(7,8%), e inferior ao de 2001 (11,4%). Em 
2002 e 2005, esse percentual foi similar, 8,6% 
e 8,3%, respectivamente. O percentual de 
pescadores que utilizam a água do 
reservatório para consumo doméstico e 
ingestão foi de apenas 1,8%, valor este, 
superior aos anos 2005 (0,7%) e 2004 (0,5%). 
Contudo, é importante destacar que tal valor 
foi menor do que o registrado em anos 
anteriores, 3,5% em 2000, 2,3% em 2001, e 
2,0% em 2002. Em 2008 e 2003, esse valor foi 
próximo ao registrado em 2009, quando 1,4% 
e 1,3% dos pescadores utilizavam água do 
reservatório, respectivamente. 

 
Figura 1.5.10. Fonte de água consumida pelos 

pescadores do reservatório de Itaipu: 
poço simples (ao fundo). 

No ano de 2009, a zona de pesca com maior 
percentual de pescadores atendidos pelo 
abastecimento público de água foi a de 
transição (76,4%), esta mesma situação foi 
observada nos anos de 2004 e 2005. Por outro 
lado, nos anos de 2000 e 2008 esta colocação 
foi atribuída ás zonas fluvial e lacustre. A zona 
lacustre do reservatório foi a segunda melhor 
atendida por esse serviço público (47,8%), 
enquanto que a fluvial apresentou um menor 
percentual (35,1%) (Fig. 1.5.11). A grande 
quantidade de pescadores atendidos pela rede 
pública na zona de transição e lacustre deve-
se ao fato de que a maior parte destes habita 
áreas urbanas em pequenos vilarejos, os quais 
passaram a ser atendidos pelas prefeituras 
locais. A evasão da pesca ocorrida no 
município de Guaíra pode ter contribuído 
para a baixa proporção de pescadores da zona 
fluvial servidos pelo abastecimento público de 
água.  

O percentual de pescadores abastecidos a 
partir de poços artesianos em 2009 foi maior 
na zona lacustre (37,6%), seguida pela de 
transição (12,4%) e fluvial (10,4%). A baixa 
frequência de pescadores que utilizam águas 
dessa origem, na zona fluvial, é devida á 
presença de espessas camadas rochosas no 
solo, fato que onera os custos para a 
perfuração de poços artesianos. 
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Figura 1.5.11. Origem da água consumida pelos 

pescadores de diferentes zonas do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

Poços simples, como fonte de água para a 
ingestão, são mais utilizados na zona fluvial 
(17,1%), seguida pela de transição (3,7%) e 
lacustre (2,7%). Esses poços encontram-se 
dispersos na área rural dos municípios. Esses 
dados diferem do observado em 2008, 
quando a zona lacustre apresentou maior 
percentual de pescadores que utilizavam a 
água de poços simples. 

O uso de água de minas e do corpo do 
reservatório foi baixo nas zonas de transição e 
lacustre com 1,9% e 3,4%, respectivamente. 
Já na zona fluvial, essas fontes de águas são 
utilizadas por 25,1% dos entrevistados em 
2009 (Fig. 1.5.12). A tendência de uma maior 
utilização da água de minas na zona fluvial 
vem se mantendo desde o início do 
monitoramento. 

 

Figura 1.5.12. Água de mina na zona fluvial do 
reservatório de Itaipu. 

Destino final dos rejeitos 

Os rejeitos da evisceração e filetamento do 
pescado (Fig. 1.5.13), além dos peixes que não 
são comercializados nem consumidos são, em 
geral, lançados diretamente no reservatório. 
Em 2009, esta prática foi adotada por 58,9% 
dos pescadores (Fig. 1.5.14). Observa-se que 
desde 2003, quando 74,7% dos pescadores 
lançavam seus resíduos no reservatório, vem 
ocorrendo uma redução no número de 
pescadores que adotam esta prática, sendo 
que em 2004 foram 67,05, em 2005 (63,4%) e 
2008 (63,3%). Isto revela um início de 
diversificação no destino dos dejetos, que 
estão sendo utilizados principalmente como 
via alternativa no trato de animais (cultivo de 
peixes em tanques de terra e suínos).  

 
Figura 1.5.13. Filé de cará (Satanoperca 

pappaterra) sendo preparado para 
comercialização. 

enterra  20,1%

doação  2,1%
suínocult .  6,3%

lago  58,9%

piscic.  0,6%
 anim . domést.   2,8%

n. respond.   9,2%

 
Figura 1.5.14. Destino dado aos dejetos e 

peixes descartados pelos pescadores 
no reservatório de Itaipu no ano de 
2009. 
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O procedimento de descarte, na percepção 
dos pescadores, não tem implicações na 
contaminação da água ou dos peixes 
processados nas imediações. Segundo eles, as 
vísceras e carcaças servem de alimento para 
outros peixes e aves (garças, biguás, bem-te-
vi, martim-pescador, etc). Outros alegam que 
seria necessário grandes valas para o descarte 
dos rejeitos nas encostas, em razão da grande 
quantidade de vísceras e restos que se 
acumulam diariamente. Na maioria dos 
pontos de pesca e atracadouros, as vísceras 
são lançadas no reservatório a uma distância 
relativamente grande da margem. Contudo, 
problemas de mau cheiro e atração de moscas 
e insetos ocorrem quando, por efeito da ação 
de ventos e marés, as vísceras e carcaças são 
carreadas e se acumulam nas margens. 

Aproximadamente 6,3% dos pescadores 
utilizam rejeitos do processamento do 
pescado na suinocultura, enquanto que 2,8% 
os aproveitam no trato de outros animais 
domésticos (Fig.1.5.14). Embora esse uso seja 
relativamente bem difundido, tais percentuais 
foram levemente maiores em anos anteriores, 
por exemplo, o uso dos rejeitos na 
suinocultura foi de 8,4% em 2003, 7,5% em 
2004, 7,4% em 2005 e 7,1% em 2008. Na 
alimentação de animais domésticos foi de 
5,8% em 2003, 4,6% em 2004 e 2005 e, 5,0% 
em 2008.  

A utilização dos dejetos na piscicultura 
(tanques-rede) em 2009 foi declarada por 
0,6% dos pescadores (Fig.1.5.14). Valor 
inferior aos registrados em 2004 e 2008, 
quando esse percentual foi de 0,8% e 1,3%, 
respectivamente. Por outro lado, muito 
inferior ao declarado em 2005 quando 
alcançou 9,9% dos entrevistados. 

Entre os pescadores entrevistados, 20,1% 
disseram que enterram seus descartes 
(Fig.1.5.14), embora covas profundas nunca 

tenham sido observadas nos acampamentos. 
Esse valor foi superior ao constatado em 2003 
(5,5%), 2004 (9,9%), 2005 (9,3) e 2008 
(14,0%).  

Peixes não comercializados, porém em bom 
estado de conservação, são doados para 
famílias menos favorecidas, que residem 
próximas aos acampamentos. A doação foi 
uma prática adotada por 2,1% dos 
entrevistados (Fig. 1.5.14), valor inferior ao 
observado em 2003 (3,9%), 2004 (3,4%) e 
superior ao de 2005 (1,3%). Em 2008, esse 
valor foi próximo (2,6%). Dentre as espécies 
doadas, incluem-se o dourado facão, cará, 
linguados e raias (Fig. 1.5.15). Além de partes 
de peixes como cabeças e a musculatura 
visceral de armado (Fig. 1.5.15). 

Os peixes recusados pelos peixeiros durante a 
comercialização, sob a alegação de que estes 
estão fracos ou “azedos”, geralmente são 
descartados pelos pescadores na faixa de 
proteção do reservatório para servirem de 
alimento aos animais silvestres. 

a 
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Figura 1.5.15. Carcaças de armado (Pterodoras 

granulosus – a e b), espécies de 
peixes não comercializadas dourado 
facão (Rhaphiodon vulpinus - c) e raia 
(Potamotrygon motoro - d), utilizadas 
para alimentar animais domésticos ou 
doadas. 

O lançamento de rejeitos do filetamento ou 
limpeza do pescado diretamente no 
reservatório é uma prática comum em todas 
as zonas do reservatório. Entretanto, em 
2009, foi mais frequente na zona fluvial, 
envolvendo 72,9% dos pescadores, seguido da 
zona de transição com 66,9% e da fluvial com 

50,6%. Esse resultado difere dos registrados 
em 2003, 2004, 2005 e 2008, quando a zona 
lacustre apresentou os maiores percentuais 
(75,0%), (87,0%), (81,0%) e 49,0%, 
respectivamente (Fig.1.5.16).  
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Figura 1.5.16. Destino dado aos dejetos e 

peixes descartados pelos pescadores 
nas diferentes zonas do reservatório 
de Itaipu em 2009. 

O armado é a espécie mais capturada em todo 
reservatório, entretanto tem alto percentual de 
rejeitos (mais de 50,0% do peso em vísceras, 
cabeça, pele e nadadeiras) (Fig. 1.5.17). Cabe 
ressaltar que o armado e o cascudo são 
espécies capturadas com maior intensidade na 
zona fluvial do reservatório. Sendo a filetagem 
fundamental para a comercialização dessas 
espécies, visto que, sem esse tipo 
processamento a aceitação pelo consumidor é 
pequena. 

 

b 

c 

D 
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Figura 1.5.17. Evisceração do cascudo (a) e do 

armado (b), por pescadores do 
reservatório de Itaipu. 

O uso dos rejeitos, peixes e vísceras como 
complemento de ração para peixes em cultivo 
foi realizado essencialmente por pescadores 
da zona lacustre, embora em baixa proporção 
0,8% (Fig. 1.5.18). 

 

 
Figura 1.5.18. Dourado facão (Raphiodon 

vulpinus) utilizado como componente 
do trato cozido fornecido aos pacus 
criados em tanques-rede na zona 
lacustre do reservatório de Itaipu. 

Durante o ano de 2009 a proporção de 
pescadores utilizando restos e descartes de 
peixes na alimentação de animais domésticos 
também foi maior na zona fluvial (3,9%), 
seguida pela lacustre (2,6%) e de transição (1,9) 
(Fig. 1.5.16 e Fig. 1.5.19). É interessante apontar 
que houve aumento acentuado dessa prática na 
zona lacustre, que passou de 5,1% dos 
entrevistados em 2005 para 8,1% em 2008, 
porém caindo novamente em 2009 para (2,6%). 
De modo geral, a proporção de pescadores que 
utilizam essa prática diminuiu nas três regiões 
do reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

 

 

Figura 1.5.19. Animais de estimação (a e b) e 
de criação (c) se alimentando com 
restos de peixes durante evisceração 
no reservatório de Itaipu.  

Visando a manutenção da qualidade do 
pescado comercializado, algumas melhorias 
são imprescindíveis nos pontos de pesca, 
como água potável corrente, pias e balcões 
impermeáveis, além de orientações sobre o 
processo de filetagem e noções de higiene na 
manipulação do pescado (Fig. 1.5.20).  

b 

a 

c 

b 
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Figura 1.5.20. Evisceração de peixes em pontos 
de pesca com água potável corrente e 
energia elétrica na zona de transição 
do reservatório de Itaipu. 

As principais espécies não-comercializadas ou 
descartadas foram raias Potamotrygon spp. 
(22,8%), piranhas Serrasalmus spp. (20,5%), o 
facão ou dourado-cachorro Raphiodon vulpinus 
(20,5%), a palometa Metynis lippicotianus 
(4,8%), tatu ou peixe-espada Rhamphichthys 
hahni (4,1%), cascudo-preto Rhinelepis aspera 
2,7%, cará Satanoperca pappaterra (2,5%), 
linguado catathyridium jenynsii (2,4%), peixe 
cachorro Acestrorhynchus lacustris (1,9%), peixes 
fora da medida de captura permitida por lei 
(0,9%), cascudos Hypostomus spp. (0,9%) e 
armado Pterodoras granulosus (0,8%). Alguns 
pescadores informaram que não descartam 
nenhuma espécie (0,5%) (Fig. 1.5.21). As 
espécies que apresentaram as menores 
proporções entre os peixes descartados são: a 
curvina Plagioscion squamosissimus (0,6%), a 
joaninha Creniciclha spp. (0,5%), o curimba 
Prochilodus lineatus, a sardela Hypophthalmus 
edentatus e o morrudo Parauchenipterus galeatus 

(0,4 cada%) e o bocudo Ageneiosus spp. com 
0,3%. Comparando com 2005 e 2008, as raias 
ocuparam a mesma posição, ou seja, foi a 
principal espécie a ser descartada, sendo a 
segunda rank em 2004 (24,5%). O facão foi a 
primeira espécie no rank em 2004 (26,7%), a 
segunda em 2005 (50,0%) e a terceira em 
2008 (14,9%) (Fig. 1.5.21). Por outro lado, a 
piranha que ocupava a terceira posição em 
2005 (48,5%) passou a ocupar o segundo 
lugar em 2008 (21,9%) e 2009 (20,5%).  
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Figura 1.5.21. Principais espécies descartadas 

durante a comercialização de pescado 
nas diferentes zonas do reservatório 
de Itaipu no ano  2009. 

Algumas das espécies geralmente descartadas 
podem ser aceitas na comercialização, 
entretanto, isso depende da demanda e da 
abundância destas no desembarque. Quando 
não são aceitos, tais peixes são descartados, 
doados ou submetidos à salga, para posterior 
consumo por famílias de pescadores. A 
filetagem é outra prática realizada para facilitar 
a comercialização e agregar valores a algumas 
espécies de peixes. Observa-se que certas 
espécies, comumente descartadas em uma 
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determinada zona de pesca são úteis em outra, 
como iscas ou alimento. Este é o caso do 
peixe-espada e da morenita, geralmente 
descartados na zona lacustre e de transição, 
mas amplamente utilizados como iscas nos 
espinhéis da zona fluvial.  

Como já mencionado em anos anteriores, 
algumas espécies não são consumidas devido 
a tabus alimentares, destacando-se 
principalmente a raia (Fig. 1.5.22). Além de 
pouco consumida a raia também é temida 
pelo ferrão venenoso localizado na sua cauda.  

 
Figura. 1.5.22. Exemplares de raia 

(Potamotrygon motoro) capturados na 
zona fluvial do reservatório de Itaipu. 

A tendência de redução no percentual de 
descarte verificada para várias espécies no ano 
de 2008, também foi observada neste ano. 
Espécies como o cará, o linguado e o facão 
têm sido atualmente filetadas em pontos de 
desembarque da zona lacustre e transição, 
onde passaram a ser comercializados com 
melhor preço ou consumidos nos próprios 
acampamentos pelos pescadores ou pelos 
familiares destes (Fig. 1.5.23).  

 
Figura 1.5.23. Exemplares de cará 

(Satanoperca pappaterra) sendo 
filetados para comercialização. 

Devido o processo de filetagem, o dourado-
cachorro, que era rejeitado até mesmo no 
consumo familiar devido à grande quantidade 
de espinhos, vem sendo aproveitado em 
algumas regiões. Outras formas de utilização 
desta espécie (bolinho, conserva tipo 
“escabeche) foram adotadas pelas famílias dos 
pescadores.  

A aparência da carne e a quantidade de 
gordura liberada peixe espada e morenita 
(peixe remoso) faz com que estas duas 
espécies sejam rejeitadas para o consumo. 
Outra espécie também pouco utilizada é o 
linguado, que gera filés pequenos que são 
difíceis de extrair devido a grande 
mucosidade, característica da espécie. 

 A raia, o dourado- cachorro e as piranhas 
foram as espécies mais rejeitadas em todas as 
zonas do reservatório de Itaipu, ano de 2009.  

Criação de animais 

Desde 2003, informações sobre a criação de 
animais pelos pescadores do reservatório de 
Itaipu vêm sendo obtidas. Do total de 
pescadores entrevistados em 2009, 41,8% 
afirmou criar algum tipo de animal (Fig. 
1.5.24), valor próximo ao verificado em 2003 
(44,4%), 2004 (43,0%) e 2008 (43,6%), e 
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inferior ao de 2005 (46,6%). Esses animais se 
destinam basicamente ao consumo próprio e 
incremento da renda do pescador, e 
geralmente são mantidos fora da área que 
inclui a faixa de reflorestamento da Itaipu 
Binacional, excetuando-se as abelhas. 

sim
41,8%

não
45,5%

n. respondeu
12,7%

 
Figura 1.5.24. Proporção de pescadores que 

criam algum tipo de animal do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

Na zona de transição, metade dos pescadores 
possui algum tipo de criação animal (51,0%), 
enquanto que na zona lacustre esse percentual 
foi um pouco inferior (45,8%) (Fig. 1.5.25). A 
zona fluvial apresentou a menor proporção 
(24,9%). As variações nas percentagens de 
pescadores envolvidos com a criação de 
animais ao longo do reservatório foram 
diferentes do ano anterior, havendo uma 
inversão entre as zonas lacustre e de transição.  

FLUVIA L TRANSIÇÃO LA CUSTRE
0

100

200

300

400

500

Nº
 d

e 
pe

sc
ad

or
es

 sim  não  n.respondeu

 
Figura 1.5.25. Proporção de pescadores que 

criam algum tipo de animais nas 
diferentes zonas do reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

Em 2009, os animais de criação mais citados 
pelos pescadores foram aves (24,9%), 
seguido dos porcos (22,0%), abelhas 
(21,0%), vacas (17,4%) e peixes (3,5%) (Fig. 
1.5.26, 1.5.27 e Fig. 1.5.28). Observou-se 
uma inversão quanto a posição ocupada no 
rank entre as abelhas e porcos, em relação 
ao ano anterior. A queda no percentual de 
criadores de peixe em tanque-rede 
observada a partir de 2005 pode ser 
atribuída ao fato de que os pescadores, 
alegando falta de lucro, deixaram de investir 
no programa de criação de peixes em 
tanques-redes, fomentado pela Itaipu. 
Entretanto, cabe ressaltar que esta prática 
ainda é incentivada por alguns pescadores 
do reservatório (Fig. 1.5.29). 

A intensificação na criação de animais 
contribuiu para a melhoria na alimentação 
das famílias de pescadores, que passaram a 
consumir mais proteína animal (carnes, 
ovos, leite e mel). Além disso, a 
comercialização da produção excedente 
pode adquirir relevância na renda final dos 
pescadores.  
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Figura 1.5.26. Animais criados pelos 
pescadores do reservatório de Itaipu 
no ano de 2009. 
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Figura 1.5.27. a: Criação de galinhas na zona 
fluvial do reservatório; b: galinhas se 
alimentando de restos de peixes e c: 
porcos criados por pescador na zona 
de transição do reservatório de Itaipu.  

Quanto à criação de abelha, cabe destacar a 
tendência promissora de incremento na 
criação de abelhas nativas sem ferrão (jataí) 
entre os pescadores do reservatório, cujo mel 
produzido é mais valorizado, visto que pode 
atingir valor superior a 80% do mel 
produzido por abelhas européias ou 

africanas. De maneira semelhante, a 
aquicultura em tanques-redes embora tenha 
sofrido declínio, ainda é praticada por alguns 
pescadores do reservatório de Itaipu (Fig. 
1.5.29). 

 

 
Figura 1.5.28. a: Criação de abelhas e b: vacas 

na zona transição do reservatório de 
Itaipu. 

 
Figura 1.5.29 Tanque-rede utilizado na criação 

de peixes na zona lacustre do 
reservatório de Itaipu. 
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Entre os animais criados pelos pescadores, as 
aves são as mais criadas na zona fluvial (33,1%) 
(Fig. 1.5.30). A suinocultura esteve presente em 
todas as zonas do reservatório, mas tiveram 
maior relevância na zona de transição, onde 
29,9% dos pescadores responderam criar porco. 

 Em 2009, a criação de abelhas teve maior 
participação na zona lacustre (25,4%) (Fig. 
1.5.30), percentual superior ao observado em 
2004 quando 21,4% dos pescadores exerceram 
a atividade, e semelhante a 2005 (29,6%) e 2008 
(26,7%). A percentagem de pescadores 
exercendo a criação de abelhas na zona fluvial 
foi de 13,9% e 13,0% na de transição, sendo 
levemente inferior que em 2008 na primeira 
zona e similar na segunda. Apesar da relevância 
atual, um desenvolvimento mais amplo da 
criação de abelhas é dificultado pela falta de 
centrífugas para extração do mel, que, muitas 
vezes, é feito pela prensa manual, diminuindo a 
qualidade do produto. Além disso, problemas 
na comercialização também foram mencionados.  

Em relação a pecuária, esta atividade foi 
observada em todas as zonas do reservatório, e 
como na suinocultura teve maior relevância na 
zona de transição, onde 21,2% dos pescadores 
responderam criar bovinos. A criação de peixes 
foi proporcionalmente maior na zona lacustre, 
somando 4,4% dos pescadores, valor inferior aos 
observados em anos anteriores quando alcançou 
6,4% em 2004, 17,6% em 2005 e 6,6% em 2008. 
Assim, esse resultado demonstra semelhança em 
relação ao ano de 2003 e 2004, quando a criação 
de peixes em tanques-rede também se 
concentrava essencialmente na zona lacustre, 
mas redução em relação a 2008 e 2009. A zona 
de transição apresentou o menor percentual de 
pescadores que cultivam peixes (1,6%).  

É interessante apontar a ausência da criação de 
equinos entre os pescadores em 2008 e 2009, 
por todo o reservatório. Em 2004 tal criação era 
praticada por 0,3% do total de entrevistados.   
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Figura 1.5.30. Animais criados pelos 

pescadores nas diferentes zonas do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

Energia elétrica 

Um total de 89,7% dos pescadores declarou 
ter acesso à energia elétrica em 2009. O maior 
percentual verificado no período de 
monitoramento (Fig. 1.5.31). Esse valor é 
próximo ao registrado em 2008 (87,3%) e 
superior ao registrado 2005 (80,4%), 2004 
(80,7%), 2003 (80,4%) e 2002 (81,5%). Em 
1997, quando do início destes levantamentos, 
o percentual de pescadores abastecidos com 
energia foi de 86,8%, valores próximos ao 
registrado atualmente. Essas pequenas 
flutuações provavelmente estão relacionadas 
ao fluxo desses profissionais na região, 
particularmente dos aqui denominados 
volantes urbanos e rurais. Além disso, 
problemas com a quitação das tarifas de 
energia elétrica diminuem o percentual de 
beneficiados com o serviço.  

 atendidos
89,7%

 não
3,8%

 n.res pondeu
6,5%

 
Figura 1.5.31. Proporção de pescadores 

atendidos com energia elétrica no 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 
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A energia elétrica nas instalações dos 
acampamentos de pesca permite que diversas 
melhorias sejam realizadas como, água quente, 
televisores e congeladores (Fig.1.5.32). 
Adicionalmente, a energia proporciona maior 
segurança nos pontos de pesca, principalmente 
com relação a furtos de apetrechos e no cultivo 
de peixes nos tanques-rede.  

  

 

 

Figura 1.5.32. A: acampamento de pescadores 
com energia elétrica, B: congelador e 
C: antena de televisão em 
acampamento do reservatório de 
Itaipu. 

No último ano, a zona fluvial contou com o 
maior percentual de pescadores que não contam 
com esse benefício (5,6%) (Fig. 1.5.33), valor 

inferior ao verificado em 2005 (17,2%), 2004 
(22,4%), 2003 (26,0%) e 2002 (23,8%) e 
próximo ao observado em 2008 (7,3%). Esses 
resultados diferiram do levantamento realizado 
em 2000, quando a zona lacustre (18,3%) era a 
mais deficitária nesse tipo de serviço. Porém, o 
percentual se assemelhou ao observado a partir 
de 1993, quando o maior número de pescadores 
sem energia elétrica se concentrava na zona 
fluvial. Uma possível explicação para essa 
tendência são as melhorias das instalações, 
realizadas pelas prefeituras municipais, nos 
acampamentos localizados na zona lacustre. A 
zona de transição foi a região onde a falta de luz 
atingiu a menor porcentagem de pescadores em 
2009 (0,7%) e, por conseguinte, um número 
maior de pessoas usufrui de seus benefícios 
(97,3%). Valores semelhantes aos encontrados 
em 2008 (1,9% e 95,6%), respectivamente. 

A disponibilidade de energia elétrica é 
fundamental na conservação do pescado, 
possibilitando melhores condições de 
armazenamento e permitindo assim, melhores 
preços de venda. Nos pontos onde os 
pescadores aderiram ao programa de cultivo de 
peixes em tanques-rede, a energia elétrica 
possibilita ainda conservar o pescado após abate 
ou defumação. 
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Figura 1.5.33. Proporção de pescadores 

atendidos com energia elétrica nas 
três zonas do reservatório de Itaipu no 
ano de 2009. 
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A energia elétrica facilita ainda a aquisição de 
um insumo muito importante na atividade 
pesqueira, o gelo, que mantém o pescado desde 
a captura até o desembarque. Este reduz perdas 
por deterioração, sobretudo no verão quando 
esse processo é mais acelerado, melhorando a 
qualidade para comercialização e consumo.  

Além de permitir melhor conservação, a energia 
elétrica é determinante para a qualidade de vida 
do pescador. Visto que, possibilita o 
abastecimento de água corrente para a 
evisceração e limpeza dos peixes, além de água 
quente para banho e utilização de geladeira para 
conservação de outros tipos de alimentos.  

Posse de bens de consumo 
De modo geral, o levantamento dos bens de 
consumo no reservatório de Itaipu revelou que 
os pescadores apresentam quantidade 
relativamente elevada de bens duráveis. Devido 
problemas com a conservação do pescado, 
grande parte dos pescadores investiu em 
congeladores e refrigeradores ambos declarados 
por mais de 75,1% dos pescadores que 
responderam à entrevista. Ressalta-se, 
entretanto, que esse percentual foi similar ao 
registrado em 2008 (71,2%), 2004 (72%) e 2003 
(70,0%). Por outro lado, em 2005 esse valor foi 
levemente inferior (65,0%) (Fig. 1.5.34).  
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Figura 1.5.34. Posse de bens de consumo no 

reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

A bicicleta foi o meio de transporte mais 
frequente entre os pescadores em 2009, 
declarada por 49,0% dos entrevistados. Esse 
percentual foi um pouco inferior ao declarado 
em anos anteriores como em 2005 (64,1%), 
2004 (68,2%) e 2003 (67,5%), porém 
semelhante a 2008 (51,0%). Quando 
questionados sobre a posse de veículo 
motorizado, um total de 38,5% dos 
pescadores declarou possuir veículos 
automotivos, frequência levemente superior 
ao verificado em 2002 (36,0%), 2004 (30,4%), 
2005 (33,4%) e 2008 (34,2%).  A posse de 
motocicletas foi registrada em 25,9% dos 
entrevistados.  

A presença de um veículo nos pontos de 
pesca para o atendimento de eventualidades 
como doença, compra de alimentos nas 
cidades, transporte de peixes para 
comercialização, compra de ração e de outros 
tratos utilizados na alimentação dos pacus 
mantidos em tanques-rede, é comum.  

Com relação aos aparelhos de comunicação, 
o rádio é o mais comum entre os pescadores, 
alcançando um total de 71,6% dos 
entrevistados, percentual inferior ao 
observado em 2005 (79,8%), 2004 (83,2%), 
2003 (82,0%) e 2002 (77,0%), porém similar 
ao verificado em 2008 (72,3%) (Fig. 1.5.34). 
O rádio como meio de difusão de 
informação tem maior predileção entre os 
pescadores, pois pode ser transportado entre 
locais com maior mobilidade e sem muitos 
transtornos. Funcionam com baterias ou 
pilhas e geralmente ficam próximos aos 
pescadores durante o trabalho de conserto 
dos materiais de pesca. O percentual de 
pescadores que declararam possuir 
televisores foi de 69,0%, semelhantemente 
ao registrado em 2008 (68,9%) e 2005 
(69,8%), porém inferior ao observado em 
2003 (74,6%) e 2004 (73,4%). 
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Considerando as zonas de pesca do 
reservatório, a posse de bens mostra variações 
entre os pescadores. Na zona fluvial existe um 
menor percentual de pescadores proprietários 
de congeladores (61,4%) e geladeiras (62,4%) 
(Fig.1.5.35). A maior proporção de posses de 
congeladores e geladeiras, nas zonas de 
transição e lacustre pode ser resultado da 
maior quantidade de pescadores beneficiados 
pela energia elétrica nos últimos anos. Na 
região fluvial, um dos motivos para a menor 
frequência desses bens é a forma como o 
pescado é comercializado. O peixe 
(principalmente o armado) é mantido vivo até 
o momento da venda, quando são abatidos e 
comercializados a fresco. Com isso, os 
congeladores e geladeiras nessa zona são 
destinados mais à conservação de alimentos. 
Nas outras zonas do reservatório, o 
percentual de pescadores que possuem 
geladeiras e congeladores é maior, 
principalmente na zona de transição, onde 
93,2% dos pescadores declararam possuir 
congeladores e 81,7% possuir geladeiras.  
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Figura 1.5.35. Posse de bens de consumo por 

zona de pesca no reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

Os pescadores da zona de transição 
apresentaram o maior percentual de posses de 
veículos automotores (41,9%), seguido pela 
zona lacustre (39,1%) e fluvial (34,5%). 
Tendência semelhante a  encontrada em 2008, 
quando a zona de transição também 
apresentou a maior frequência de pescadores 
com veículo automotivos. A maior frequência 
de motocicletas também foi verificada na 
zona de transição (37,2%), seguido da lacustre 
(23,7%) (Fig. 1.5.36).  

Em 2009, a bicicleta foi o meio de transporte 
mais comum entre os pescadores, 
apresentando grande prevalência na zona de 
transição (53,4%), seguido da fluvial (51,8%) e 
lacustre (46,6%). Valores próximos foram 
registrados em 2008 quando a zona de 
transição declarou que 58,4% dos 
entrevistados possuíam bicicletas, seguido da 
zona fluvial com 51,0% e da lacustre com 
48,6%. Com relação a 2005, houve um 
declínio no percentual de pescadores que 
possuem bicicleta nas três zonas do 
reservatório, quando os valores alcançaram 
63,5% na zona lacustre, 61,4% na fluvial e 
71,3% na zona de transição. 

 
Figura 1.5.36. Motocicleta de pescador da zona 

de transição do reservatório de Itaipu  
usada para transportar peixes. 
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A bicicleta é comumente utilizada para 
transportar motores de pesca, o pescado 
capturado até a residência dos pescadores, na 
venda do pescado picado nas residências e 
como meio de transporte (Fig. 1.5.37).  

 
Figura 1.5.37. Bicicleta de pescador da zona 

fluvial do reservatório de Itaipu, 
utilizada para transportar o motor e 
peixes capturados. 

O uso de charretes/carroças é mais comum 
na zona fluvial do reservatório (7,1%), valor 
próximo ao observado em 2008 (6,7%). 
Esse meio de transporte, embora menos 
utilizado pelos pescadores, tem a vantagem 
do menor custo e a eficiência nas estradas 
vicinais mal conservadas existentes nessa 
zona de pesca.  

A posse de aparelhos de comunicação como 
rádios e televisores no ano de 2009 foi mais 
comum entre os pescadores da zona de 
transição, com 84,5% e 83,1%, 
respectivamente.  

 

Estrutura dos pontos de 
pesca 
Considerando somente os pescadores 
vinculados aos pontos de pesca, um total de 
37,5% afirmou ser provido com energia 
elétrica nesses locais (Fig. 1.5.38). Valor 
bem abaixo do registrado em 2008 (74,9%). 

Os pescadores que não contam com esse 
benefício têm dificuldades no 
processamento e estocagem do pescado, 
além da diminuição na qualidade de vida, 
principalmente durante os períodos mais 
rigorosos do inverno.  
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11,0%
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51,5%

 
Figura 1.5.38. Proporção de pescadores 

atendidos com energia elétrica nos 
pontos de pesca do reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

No levantamento realizado em 2009, 
observou-se que 44,1% dos entrevistados da 
zona lacustre, declararam ter energia elétrica 
nos acampamentos. Para a zona fluvial, o 
percentual foi de 38,6% (Fig.1.5.39). Estes 
dados diferem dos registrados em anos 
anteriores, quando as zonas de transição e 
fluvial apresentaram os maiores percentuais 
de pescadores providos com energia elétrica. 

Assim como em anos anteriores, os 
pescadores relataram que a energia elétrica 
não chega a alguns pontos de pesca sob sua 
jurisdição devido a demora na liberação da 
licença ambiental, que permite a instalação 
dos postes e fiação. Além das questões legais, 
outro problema apresentado pela zona 
lacustre, é o alto custo em levar a energia 
elétrica para acampamentos distantes de 
povoados e da zona urbana. Porém, o 
aumento no percentual de acampamentos 
com luz nesta zona, em 2009, nos leva a crer 
que estes problemas vêm sendo sanados. 
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Figura 1.5.39. Proporção de pescadores 

atendidos com energia elétrica nos 
pontos de pesca por zona de pesca no 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

Uma das implicações negativas da falta de 
energia elétrica está na dificuldade de 
instalação de banheiros para higiene pessoal 
nos acampamentos de pesca. Dos 
entrevistados, apenas 35,8% afirmaram ter 
local apropriado para tomar banho, sendo que 
muitos ainda se banham em minas de água ou 
no próprio reservatório (Fig. 1.5.40). Esse 
percentual foi semelhante aos registrados em 
2005, quando 36,2% dos pescadores 
entrevistados declararam ter local adequado 
para banho, 2004 com 36,9%. Entretanto, foi 
inferior ao observado em 2008 (61,8%).  

 atendidos
35,8%

 não
22,4%

 n.res pondeu
41,8%

 
Figura 1.5.40. Proporção de pescadores 

atendidos nos pontos de pesca com 
local apropriado para tomar banho 
(banheiro) no reservatório de Itaipu no 
ano de 2009. 

A maior percentagem de pescadores sem 
estrutura adequada para banho em 2009 foi 
registrada na zona fluvial do reservatório. Dos 
pescadores que utilizam frequentemente o 
ponto de pesca, 31,0% não dispunha de locais 
adequados para banho. Em seguida, esteve a 
zona lacustre (21,6%) e a de transição (13,5%) 
(Fig. 1.5.41 e Fig. 1.5.42). Os dados 
mostraram uma inversão em 2009, na 
percentagem de pescadores sem local 
adequado para banho, em relação a 2008, 
quando a zona lacustre ocupou a primeira 
posição e a fluvial a segunda.  
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Figura 1.5.41. Proporção de pescadores 

atendidos nos acampamentos com 
local apropriado para banho (banheiro) 
nas três zonas do reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

 
Figura 1.5.42. Banheiro na zona fluvial (a) e na 

zona de transição (b) do reservatório 
de Itaipu. 

a b 
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Outra infra-estrutura essencial para a qualidade 
de vida do pescador é a existência de latrinas, 
popularmente conhecida como privadas; Fig. 
1.5.43. Em 2009, dos pescadores entrevistados 
e considerando somente aqueles que utilizam 
com certa frequência os pontos de pesca, um 
total de 19,4% afirmou contar com este 
benefício em seu ponto (Fig. 1.5.44), Aqueles 
que declararam não ter latrinas, 14,4% dos 
entrevistados, lançam as excretas na faixa de 
reflorestamento á margem do reservatório, ou 
nas águas do represamento quando estão 
revistando os materiais de pesca. 

 
Figura 1.5.43. Latrina (privada) na zona lacustre 

do reservatório de Itaipu. 

A percentagem de pescadores utilizando 
privadas ou fossas negras nos acampamentos 
de pesca, em 2008, foi bem maior (60,7%) (Fig. 
1.5.43), quando comparado com 2009. Esse 
fato pode ser resultado do alto percentual de 
pescadores que não responderam a esta 
questão em 2009 (66,2%). Em 2003, o 
percentual de pescadores que contavam com 
privadas nos acampamentos foi de 34,5%, em 
2004 (46,5%) e em 2005 (46,9%). Contudo, 
nem todos os pescadores utilizam estas 
instalações sanitárias, possivelmente por falta 
de conscientização a respeito da higiene 
pessoal. Além disso, o mau cheiro exalado e a 
falta de manutenção fazem com que alguns 
pescadores evitem seu uso. Uma grande 

preocupação reside no fato de que muitas 
privadas estão instaladas em locais acima do 
poço simples para captação de água, ou muito 
próximos do local de coleta de água para 
consumo. 
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Figura 1.5.44. Proporção de pescadores 

atendidos com latrinas nos 
acampamentos de pesca do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

Com relação às zonas do reservatório, no ano 
de 2009 a percentagem de pescadores que não 
contam com latrinas nos pontos de pesca foi 
maior na zona de transição (21,1%), seguido da 
fluvial (17,8%) e lacustre (11,6%) (Fig. 1.5.45). 
Constatou-se, uma inversão em relação a 2008, 
quando a zona fluvial apresentou a maior 
frequência de pescadores que não possuíam 
latrinas (19,4%). 
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Figura 1.5.45. Proporção de pescadores 

atendidos com latrinas nos 
acampamento de pesca nas três 
zonas do reservatório de Itaipu no ano 
de 2009. 
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O elevado percentual de pescadores não 
atendidos por medidas mínimas de saneamento 
em todo o reservatório é preocupante, muitas 
vezes por falta de conscientização. Assim, um 
programa de educação ambiental mostra-se 
urgente, bem como um estudo de ordenamento 
nos pontos de pesca que indique os locais mais 
apropriados para a construção das fossas negras.  

A utilização da água do reservatório registrada 
em 2009 foi baixa. O uso inclui diferentes 
finalidades, mas os pescadores utilizam as 
águas do reservatório principalmente para 
limpeza do acampamento (limpeza dos 
utensílios domésticos, do próprio 
acampamento e lavagem de roupa) (18,3%) e 
limpeza dos peixes (14,8 %). Em relação a 
2008, houve uma inversão, quando a limpeza 
do pescado capturado foi a principal forma de 
utilização da água do lago, alcançando um 
percentual de 30,4%, e a limpeza dos 
acampamentos foi citada por 15,8% dos 
pescadores. A utilização da água do 
reservatório para tomar banho foi declarada 
por 10,0% dos entrevistados, enquanto que 
para o lazer dos pescadores e seus familiares 
foi de 10,4% (Fig. 1.5.46). Comparando com 
2008, o uso da água do lago para o lazer, 
ocupou a primeira posição no rank em 2004, 
em 2005 passou para a terceira posição, caindo 
para a quarta em 2008 e voltando para a 
terceira em 2009.  

Através dos dados obtidos, fica evidente que a 
estreita relação entre essa categoria de 
trabalhadores e o recurso explorado vai muito 
além da captura do pescado. Desse modo, a 
continuidade do projeto Cultivando Água Boa, 
executado pela Itaipu Binacional, o qual 
pretende melhorar a qualidade da água do 
reservatório, é de suma importância para a 
manutenção da qualidade de vida e saúde dos 
pescadores. 
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Figura 1.5.46. Utilização da água do 

reservatório de Itaipu pelos 
pescadores artesanais no ano de 
2009. 

No ano de 2009, embora se apresente em 
menor relevância, deve-se ressaltar a 
importância do uso da água do reservatório no 
trato de animais cultivados (1,4%), irrigação de 
lavoura (0,9%) principalmente de hortaliças e 
para beber (1,4%) (Fig. 1.5.46 e Fig. 1.5.47).  

 

 
Figura 1.5.47. Hortaliças irrigadas com água do 

reservatório de Itaipu na zona fluvial. 
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Quando analisamos o uso da água do reservatório 
nas três zonas do represamento pelos pescadores 
artesanais observamos que, de modo geral, 
predominou a limpeza do acampamento (Fig. 
1.5.48), entretanto o percentual foi maior na zona 
fluvial (22,2%), seguido da lacustre (18,7%) e da 
de transição (11,3%). 
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Figura 1.5.48. Utilização da água do 

reservatório pelos pescadores 
artesanais nas três zonas de pesca do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

Há uma diversidade de materiais empregados na 
construção das moradias nos pontos de pesca 
do reservatório. Em 2009, o mais utilizado foi a 
madeira (tábua) com 27,1%, seguido dai 
alvenaria (15,1%), outros (10,8%), misto (3,0%), 
bambu (2,5%) e zinco (0,8%) (Fig. 1.5.49).  

Nessa análise, a categoria outros incluiu aqueles 
pescadores que alegaram possuir moradia 
construída de lajotas, laminados e outros. 
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Figura 1.5.49. Tipo de material empregado nas 

paredes das moradias construídas nos 
pontos de pesca no reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

Comparando com os anos anteriores, os 
materiais mais empregados na construção dos 
acampamentos foram basicamente os mesmos. 
Em relação a 2008 e 2005, cabe ressaltar, que a 
lona apareceu apenas nas respostas de 
pescadores que afirmaram ter acampamento 
construído por mais de um material, ou seja, 
misto ou outros.  

O material utilizado na construção dos 
acampamentos é importante para a segurança 
dos pescadores. Casas de alvenaria ou de 
madeira fornecem maior proteção contra 
roubos de equipamentos de pesca e utensílios. 
Adicionalmente, esse tipo de material é mais 
adequado na proteção contra animais 
peçonhentos (aranhas, escorpiões e cobras) e 
acidentes naturais, como a queda de galhos ou 
troncos de árvores. Além disso, os pescadores 
ficam menos suscetíveis ás variações climáticas. 

Nas diferentes zonas do reservatório, o material 
mais utilizado para a construção das moradias, 
em 2009 foi: zona fluvial (51,5% madeira e 23,2 
alvenaria); zona lacustre (46,5% madeira e 24,2% 
alvenaria) e zona de transição (25,5% madeira e 
39,25 alvenaria (Fig. 15.50 e Fig. 1.5.51). Em 
2008, a percentagem de casas construídas com 
madeira foi menor na fluvial (37,2%) e lacustre 
(34,2%). Dados anteriormente registrados 
mostram que o percentual de construção em 
alvenaria vem aumentando desde 2004. 
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Figura 1.5.50. Tipo de material empregado nas 

paredes das moradias construídas nos 
pontos de pesca nas diferentes zonas 
do reservatório de Itaipu no ano de 
2009. 
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O uso do bambu para a construção de 
moradias foi mais frequente na zona fluvial 
(10,8%) seguida da lacustre (2,3%). Já na zona 
de transição não houve relatos de construções 
com esse material, em 2009. A lona, material 
utilizado geralmente na construção de 
barracas, aparece este ano, associado a outro 
tipo de material como os “mistos” ou na 
categoria “outros”. Estas categorias foram 
mais frequentes, na zona na zona de transição 
(29,4%) seguida da zona lacustre e da fluvial.   

 

 

 

Figura 1.5.51. Acampamentos de madeira (a), 
lona-misto (b) e alvenaria (c) 
localizados no reservatório de Itaipu. 

Enfermidades  

Dos pescadores entrevistados em 2009, um 
total de 38,9% declarou não ter apresentado 
nenhum quadro de enfermidade, valor bem 
inferior ao verificado nos anos de 2003 
(59,5%), 2002 (70,2%), 2001 (79,0%) e 2000 
(82,3%), mas próximo ao observado em 2004 
(43,1%), 2005 (44,4%) e 2008 (45,1%). Com 
essas informações fica evidente uma 
diminuição progressiva ao longo dos anos. 

De acordo com o cadastramento de 2009, a 
principal enfermidade infecto-contagiosa que 
acometeu os pescadores profissionais no 
reservatório de Itaipu foi a gripe (39,5%), 
seguida em menor proporção pela verminose 
(2,0% cada) (Fig. 1.5.52). A redução na 
ocorrência de gripe constatada de 2005 para 
2008 manteve-se em 2009.  

A idade avançada de muitos pescadores, 
aliada a permanência prolongada em 
ambientes insalubres, com alta umidade os 
deixa mais susceptíveis à doenças respiratória 
como gripe e pneumonia. Visando a 
manutenção da saúde destes trabalhadores 
seriam importantes campanhas de vacinação 
com a distribuição de vacinas gratuitas. 
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Figura 1.5.52. Principais doenças infecto-

contagiosas contraídas pelos 
pescadores do reservatório de Itaipu 
no ano de 2009. 
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Digno de nota, a malária foi uma das 
enfermidades que apresentou redução 
progressiva na sua ocorrência entre os 
pescadores. Em 2000, a malária acometeu 
10,0% dos entrevistados, 5,0% em 2002, 2,2% 
em 2003, 2,0% em 2004, 1,4% em 2005 e 
1,5% em 2008 e 2009. Esses resultados 
sugerem que o combate à malária no 
reservatório tem sido eficiente. Mesmo assim, 
a considerar que casos de malária e hepatite 
na região do reservatório ainda ocorrem, 
ações de educação ambiental e vacinação 
(hepatite, gripe e tétano) são recomendadas. 

Em 2009, 1,4% dos pescadores foram 
acometidos por hepatite e 0,8% por 
pneumonia (Fig. 1.5.52). Contudo, é 
importante enfatizar que em 2004 essa 
enfermidade não foi relatada por pescadores 
em todo o reservatório e em 2005 e 2008 os 
resultados foram similares. 

A zona de transição apresentou a maior 
percentagem de pescadores que declararam 
não apresentar qualquer enfermidade infecto-
contagiosa (44,2%), seguida pela zona lacustre 
(39,4%) e fluvial (33,8%) em 2009 (Fig. 
1.5.53). Essas frequências foram superiores ao 
registrado em 2008, para a zona fluvial 
(21,6%) e de transição (24,6%). Entretanto, na 
zona lacustre o percentual foi menor (53,6%). 
Em 2003, o percentual de pescadores que 
afirmaram não ter sofrido nenhum tipo de 
enfermidades foi de 64,0% na zona lacustre, 
54,8% na fluvial e 51,8% na de transição. Em 
2004, esses valores foram 40,3% na zona 
fluvial, 36,6% na de transição e 45,9% na 
lacustre. Já em 2005, foram 47,3% na zona 
lacustre, 41,7% na de transição e 39,6% na 
fluvial. Nas três zonas, a gripe foi a principal 
enfermidade relatada, com maior incidência 
na fluvial (43,1%). Em 2008, a zona lacustre 
foi a que apresentou o maior percentual de 
pescadores acometidos pela gripe (67,0%). 

A verminose ocorreu em todas as zonas de 
pesca, porém com maior prevalência na zona 
de transição (2,6%), seguida da lacustre (2,2%) 
e fluvial (1,0%). Cabe ressaltar, que houve 
uma inversão entre a zona lacustre e de 
transição em 2009 em relação a 2008, quando 
a zona lacustre apresentou a maior proporção 
de pescadores acometidos por verminose. A 
percentagem de pescadores que adquiriram 
algum tipo de verme em 2009 registrou uma 
elevada queda em relação a 2008 (62,5% na 
zona lacustre, 25,0% na fluvial e 12,5% na de 
transição).  
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Figura 1.5.53. Principais doenças infecto-

contagiosas contraídas pelos 
pescadores do reservatório de Itaipu 
por zona de pesca no ano de 2009. 

Problemas crônicos de saúde foram mais 
frequentes que os infecto-contagiosos, em 
2009, tendência já observada em anos 
anteriores. Um total de 79,5% dos pescadores 
declarou apresentar algum tipo de problema 
crônico. Observa-se uma oscilação neste 
percentual ao longo dos anos, em 2003, 
67,0% dos pescadores apresentavam 
problemas crônicos de saúde, em 2004 
(72,0%), 2005 (71,8%) e em 2008, o menor 
percentual já registrado (63,7%). O elevado 
percentual registrado neste ano pode estar 
relacionado ao envelhecimento dos 
pescadores, o que favorece o surgimento de 
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doenças crônicas, relacionadas a atividade de 
pesca. No ano de 2009, assim como nos três 
últimos, o problema mais comum foi o de 
coluna, reportado por 41,0% dos pescadores 
(Fig.1.5.54). É preciso destacar que esse 
percentual foi similar ao observado em anos 
anteriores (40,0% em 2008, 39,2% em 2004, 
48,6% em 2003, 41,7% em 2002; 40,6% em 
2001 e 37,3% em 2000), porém inferior ao de 
2005 (54,5%). Um programa de reeducação 
postural e de orientações na execução das 
atividades rotineiras da pesca, como o 
manuseio do material (redes e espinhéis) nas 
embarcações, mostra-se necessário, sobretudo 
com palestras em reuniões de pescadores, 
como já sugerido em relatórios precedentes.  

Os males reumáticos apresentaram a segunda 
maior ocorrência entre os pescadores, 
tendência também observada em anos 
anteriores. Essa enfermidade foi declarada por 
10,7% dos pescadores, frequência inferior ao 
observado em 2005 (17,7%), 2004 (15,8%), 
2003 (12,0%) e 2002 (12,9%), porém 
semelhante ao verificado em 2008 (10,5%). É 
importante destacar que segundo os 
pescadores, o uso de equipamentos de 
proteção, como botas e luvas, inviabilizam a 
atividade de pesca, já que dificulta a 
movimentação no interior do barco e, no caso 
de acidente, pode prejudicar a natação.  

Algumas atividades de rotina, desenvolvidas 
pelos pescadores como: a manipulação 
constante de barras de gelo; manipulação do 
pescado nos congeladores e revistas dos 
materiais de pesca sob chuva sem 
equipamentos de proteção. Associado às 
condições insalubres nos barcos devido as 
infiltrações de fundo, acampamentos com 
umidades excessiva, moradias com frestas e 
goteiras, piso de terra batida e drenagem 
ineficiente, são fatores que contribuem para o 
surgimento de muitas doenças.  
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Figura 1.5.54. Principais doenças crônicas que 

acometem os pescadores do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

Os problemas de pele (hanseníase, micose e 
câncer de pele), apesar de estarem diretamente 
relacionados com a atividade profissional, 
deveriam ser objetos de um programa de 
educação sanitária por parte do poder público. 
Estes acometeram 7,9% dos entrevistados. A 
falta de proteção contra os raios solares 
ultravioletas, ou a proteção deficiente ou 
ausente na região da cabeça, seriam os 
principais fatores determinantes desse tipo de 
problema. Para os pescadores, o filtro solar 
constitui-se em produto oneroso, sendo 
necessária uma conscientização, tanto dos 
pescadores, sobre os benefícios que seu uso 
traria, como dos fabricantes para a introdução 
de produtos a um custo mais acessíveis ao 
poder aquisitivo dos pescadores. 

Problemas renais, em especial o aparecimento 
de cálculos, acometeram 3,2% dos pescadores 
em 2009. O aumento na ingestão de água, 
principalmente quando embarcados, deve ser 
objeto de recomendação a esta população.  

Em 2009, os problemas com doenças 
hereditárias como pressão alta e problemas 
cardíacos ocorreram em 0,4% das pessoas. 
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Entre as doenças crônicas, ás pulmonar não 
foi relatado em 2009, talvez por falta de 
entendimento da questão pelos pescadores 
do reservatório.  

Casos de dor de cabeça, braço e nervo 
ciático, assim como labirintite osteoporose e 
problemas de joelho também foram motivos 
de queixas no ano de 2009 e incluídos na 
categoria “outros”. Constatou-se a 
ocorrência de derrame em dois pescadores 
da zona fluvial.  

A frequência de pescadores que não 
apresentaram doenças crônicas foi maior na 
zona lacustre do reservatório (57,7%), 
seguida da fluvial (21,4%) e de transição 
(20,1%).  

De modo geral, as três principais doenças 
crônicas que mais acometeram os 
pescadores no reservatório em 2009 (dores 
na coluna vertebral, reumatismo e doenças 
de pele) ocorreram nas três regiões do 
reservatório, porém em maior percentual na 
zona lacustre (Fig. 1.5.55). Essa tendência se 
assemelha à observada em anos anteriores.  

Os problemas renais foram mais frequentes 
na zona lacustre, assim como observado em 
2004 e 2008. Entretanto, nos anos de 2003 e 
2005 as maiores ocorrências foram na zona 
fluvial e de transição. Problemas de pressão 
alta e cardíacos estiveram nos relatos de 
pescadores em todas as zonas do 
reservatório, porém, em baixa percentagem. 
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Figura 1.5.55. Principais doenças crônicas que 

acometem os pescadores nas 
diferentes zonas de pesca do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

 
 



 

 

 

 

Capítulo 1.6 
Renda Média declarada 

  

A renda obtida na pesca, declarada pelos pescadores 

do reservatório de Itaipu é objeto de apresentação e discussão neste 

tópico. As entrevistas foram conduzidas durante o ano de 2009 e 

envolveu profissionais localizados ao longo de todo reservatório. Como 

as estratégias e os rendimentos variam ao longo deste, procura-se aqui 

discutir estas variações. 

 

 

 

 



Monitoramento do rendimento e da socioeconomia da pesca no reservatório de Itaipu 
 

 88 



Capítulo 1.5 Renda Média declarada 
 

 89 

Em 2009, o salário mínimo nacional foi 
estabelecido em R$460,00 e o rendimento 
médio mensal bruto declarado pelos 
pescadores do reservatório de Itaipu em 
2009 variou de menos de um salário mínimo 
a 4 salários (Fig. 1.6.1). Nesse ano, mais da 
metade desses pescadores (51,0%) 
declararam rendimento mensal de um 
salário mínimo, sendo que dois salários 
foram declarados por 25,1% deles. Esses 
valores foram próximos ao registrado em 
2008, quando esses dois valores foram de 
52,3% e 24,9%, respectivamente. O 
percentual de pescadores com renda igual a 
três salários (3,1%) foi similar ao do ano 
anterior (2,8%). Entretanto, esses 
percentuais continuaram inferiores aos 
registrados em anos anteriores, assim, 
rendas superiores a 3 salários foram 
declaradas por mais que 15,0% dos 
pescadores em 2002 e 10,0% em 2004. 
Renda maior que 4 salários mínimos 
continuou sendo esporádica nas declarações 
dos pescadores. Por outro lado, rendas 
inferiores a um salário mínimo foram 
declaradas por 18,4% dos pescadores, 
podendo ser considerado o maior dos 
últimos anos (2008=15,2%, 2005 e 
2004=12,0%). A elevada flutuação anual no 
percentual de pescadores com receita 
inferior a um salário mínimo está 
relacionada ao fato de que, adversidades 
climáticas que afetam a agricultura ou de 
dificuldades econômicas sofridas em certos 
períodos, levam a um grande ingresso de 
pessoas na pesca de forma temporária, 
ocupando áreas de pesca menos favoráveis, 
dado que as áreas mais adequadas já estão 
ocupadas. 
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 Figura 1.6.1. Rendimento médio mensal 

declarado pelos pescadores no 
reservatório de Itaipu no ano de 
2009. 

No reservatório de Itaipu, rendimentos de 
um e dois salários mínimos mensais foram 
mais frequentes nas declarações de 
pescadores da zona de transição (89,9%) e 
fluvial (79,2%), resultado que se assemelha 
ao obtido em 2008 (Fig. 1.6.2). Na zona 
lacustre, além de uma menor incidência de 
pescadores nessa faixa de rendimento 
(70,5%), constatou-se maior frequência de 
rendas inferiores a um salário mínimo, ou 
seja, 25,0%, contra 10,2% e 8,1% nas zonas 
fluvial e transição, respectivamente. 

A frequência de pescadores com 
rendimento de três salários mínimos 
(R$1380,00) foi mais elevada na zona fluvial 
(7,6%), seguida da zona lacustre (1,9%) e da 
zona de transição (1,4%). Os percentuais 
observados na zona fluvial para essa faixa 
nesse ano mostraram-se mais elevados que 
os de 2008 quando foi declarado por 5,0%, 
tendência oposta à da zona de transição 
(2,5% em 2008). Rendimentos na faixa de 4 
salários foram registrados apenas na zona 
fluvial e lacustre.  
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Figura 1.6.2. Rendimento médio mensal dos 

pescadores de distintas zonas do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

A renda média bruta estimada para o ano de 
2009 foi de 1,2 salários mínimos. Para esse 
cálculo considerou-se o valor de R$230,00 
(meio salário mínimo) para o declarado como 
menos de um salário mínimo e ponderou-se o 
número de pescadores que declararam a 
renda. Em 2008 esse valor foi semelhante 
(1,2%), o que correspondia a R$516,29.  Esse 

valor médio, assim obtido, foi maior na 
zona de transição (1,4 salários mínimos -
R$662,03) e menor na lacustre (1,1 salários 
mínimos - R$505,00). Em 2008, esses 
valores foram similares, oscilando entre 1,1 
a 1,4 salários mínimos, na zona lacustre e de 
transição, respectivamente. Os pescadores 
da zona fluvial tiveram uma renda média, de 
1,3 salários mínimos em 2009 
correspondendo a R$607,11, resultado 
idêntico ao de 2008. Cabe ressaltar que, um 
dos problemas na interpretação da questão 
de renda dos pescadores é o de que ela 
depende do mês em que é realizado o 
recadastramento dos pescadores. Estes têm 
dificuldades em trabalhar com média mensal 
ao longo do ano e respondem conforme o 
rendimento dos meses próximos àquele das 
entrevistas. De qualquer maneira, 
incremento no percentual dos pescadores 
que ganham menos que um salário mínimo 
é preocupante.  

 



 

 

 

 

Capítulo 1.7 
Composição do pescado 

  

Neste capítulo a composição 

e a abundância das espécies que compuseram os 

desembarques da pesca profissional do reservatório de 

Itaipu no ano de 2009 são apresentadas e discutidas. 

Adicionalmente são discutidas as principais alterações 

constatadas na composição desses desembarques nos 

últimos anos. 
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Participação das espécies 
nos desembarques 

Um total de 66 espécies compuseram os 
desembarques da pesca profissional do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009 (Tab. 
1.7.1). Essas pertenceram a 18 famílias e oito 
ordens. O número de espécies foi inferior ao 
observado em 2008, quando foram 
identificadas nos desembarques da pesca 
comercial 73 espécies. Esse fato, no entanto, 
decorreu de mudanças na classificação feitas 
por sistematas em gêneros com ampla 
distribuição geográfica e por novas espécies 
introduzidas no reservatório que chegaram à 
pesca. Dentre as espécies introduzidas que 
apresentaram, até o momento, evidências de 
sucesso em seu estabelecimento no 
reservatório destaca-se o cará Geophagus cf. 
proximus e o piavuçu Leporinus macrocephalus. 
Os nomes científicos das espécies, de seus 
descritores e suas posições taxonômicas são 
mostrados a seguir e foram baseada em REIS 
et al. (2003), exceto para Cyprinidae, que 
obedeceu CAVENDER & COBURN (1992). 
As dez espécies grafadas em vermelho não 
pertencem à fauna do rio Paraná. 

 

 

Ordem Myliobatiformes 
Potamotrygonidae 
Potamotrygon cf. falkneri Castex & Maciel, 1963 - 

RAIA 
Potamotrygon cf. motoro (Müller & Henle, 1841) - 

RAIA 

Ordem Characiformes 
Prochilodontidae 
Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836) - 

CURIMBA 
Anostomidae 
Leporinus elongatus  (Valenciennes, 1850) - 

PIAPARA 
Leporinus friderici (Bloch, 1794) - PIAU 
Leporinus lacustris (Campos, 1945) - PIAU 
Leporinus macrocephalus Garavello & Britski, 1988 - 

PIAVUÇU 

Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1836) - 
PIAPARA 

Schizodon borellii (Boulenger, 1900) - PIAVA 
Schizodon nasutus Kner, 1858 - PIAVA 
Hemiodontidae 
Hemiodus orthonops Eigenmann & Kennedy, 1903 
– BANANINHA* 
Characidae 
Incertae sedis 
Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816) – 
DOURADO 
Tetragonopterinae 
Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 2000 – 
LAMBARI 
Characinae 
Galeocharax knerii (Steindachner,1879) – 
SAICANGA ; PEIXE CIGARRA 
Bryconinae 
Brycon hilarii (Valenciennes, 1850) - 
PIRACANJUBA 
Brycon orbignyanus (Valenciennes, 1850) - 
PIRACANJUBA 
Serrasalminae 
Metynnis lippincottianus (Cope, 1870) - PACU 
PRATA, PALOMETA 
Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887) - 
PACU 
Serrasalmus maculatus Kner, 1858 - PIRANHA 
Serrasalmus marginatus Valenciennes, 1837 – 
PIRANHA 
Curimatidae 
Steindachnerina insculpta (Fernández-Yépes, 1948) 
– SAGUIRU 
Cynodontidae 
Rhaphiodon vulpinus Spix & Agassiz, 1829 - 
FACÃO, DOURADO-CACHORRO 
Acestrorhynchidae 
Acestrorhynchus lacustris (Lütken, 1875) - PEIXE 
CACHORRO 
Erythrinidae 
Hoplias sp. 1 (Grupo malabaricus) - TRAÍRA 
Hoplias sp. 2 (Grupo malabaricus) - TRAÍRA 

Ordem Siluriformes 
Loricariidae 
Loricariinae 
Loricaria sp. – CASCUDO CHINELO 
Loricariichthys platymetopon Isbrücker & Nijssen, 
1979 – CASCUDO CHINELO 
Loricariichthys rostratus Reis & Pereira, 2000 – 
CASCUDO CHINELO 
Hypostominae 
Hypostomus auroguttatus Kner, 1854 - CASCUDO 
Hypostomus commersoni (Valenciennes, 1836) - 
CASCUDO 
Hypostomus derbyi (Haseman, 1911) - CASCUDO 
Hypostomus microstomus Weber, 1987 – 
CASCUDO 
Hypostomus regani (Ihering, 1905) - CASCUDO 
Hypostomus ternetzi (Boulenger, 1895) – 
CASCUDO 
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Pterigoplichthys ambrosetti (Eigenmann & 
Kennedy, 1903) – CASCUDO 
Rhinelepis aspera Spix & Agassiz, 1829 – 
CASCUDO PRETO 
Ancistrinae 
Megalancistrus parananus (Peters, 1881) - 
CASCUDO 
Pimelodidae 
Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840) - 
JUROPOCA 
Hypophthalmus edentatus Spix & Agassiz, 1829 – 
PERNA DE MOÇA, SARDELA 
Iheringichthys labrosus (Lütken, 1874) – MANDI 
BEIÇUDO, MANDI PRATA 
Pimelodus maculatus La cépède, 1803 – MANDI 
AMARELO 
Pimelodus ornatus Kner, 1858 – MANDI 
POLACO 
Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz, 1829) – 
BARBADO, PATI 
Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829) 
- PINTADO 
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) – 
BAGRE, JUNDIÁ 
Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801) – 
CHINELO, JURUPENSEN 
Zungaro zungaro (Ihering, 1898) - JAÚ 
Clariidae 
Clarias gariepinus (Burchell, 1822) – BAGRE 
AFRICANO 
Doradidae 
Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1821) – 
ARMADO 
Auchenipteridae 
Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766) – BOCUDO 
Ageneiosus ucayalensis Castelnau, 1855 - 
BOCUDO 
Ageneiosus militaris Valenciennes, 1836 - 
BOCUDO 
Auchenipterus osteomystax (Miranda-Ribeiro, 1918) 
– LUZ BAIXA 
Parauchenipterus galeatus (Linnaeus, 1766) - 
CANGATI 

Ordem Gymnotiformes 
Gymnotidae 
Gymnotus inaequilabiatus (Valenciennes, 1839) - 
MORENITA 
Rhamphichthyidae 
Rhamphichthys hahni (Meiken, 1937) – TATU 

Ordem Synbranchiformes 
Synbranchidae 
Sybranchus marmoratus Bloch, 1795 – 
PIRAMBÓIA,  MUÇUM 

Ordem Perciformes 
Sciaenidae 
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) - 
CURVINA 
Cichlidae 
Astronotus crassipinnis (Heckel, 1840) - APAIARI 

Cichla kelberi Kullander & Ferreira, 2006 – 
TUCUNARÉ 
Cichla piquiti Kullander & Ferreira, 2006 – 
TUCUNARÉ 
Crenicichla spp – JOANINHA 
Satanoperca pappaterra (Heckel, 1840) - CARÁ 
Geophagus cf. proximus (Castelnau, 1855) - CARÁ 
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) - TILÁPIA 

Ordem Cypriniformes 
Cyprinidae 
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 - CARPA 

Ordem Pleorunectiformes 
Achiridae 
Catathyridium jenynsii (Günther, 1862) – 
LINGUADO 

 

Em 2009, as dez espécies mais abundantes 
contribuíram com 78,7% do total capturado 
(Fig. 1.7.1), valor inferior ao registrado no 
último ano (2008=81,5%).  

As cinco principais espécies observadas nos 
desembarques em 2009 e 2008 foram o 
armado Pterodoras granulosus, seguido do 
curimba Prochilodus lineatus, curvina Plagioscion 
squamosissimus, perna de moça Hypophthalmus 
edentatus e o barbado Pinirampus pirinampu.  
Estas contribuíram com 64,7% do total 
desembarcado em 2009 e 81,5% em 2008. 
Das cinco espécies mencionadas, quatro 
também foram as principais em 2005, porém, 
o curimba não figurava entre as principais, 
estando a traíra Hoplias aff. malabaricus como a 
quinta espécie mais abundante em biomassa.  

Apenas no ano de 2003, entre as cinco 
primeiras espécies que contribuíram com 
72,0%, o curimba Prochilodus lineatus estava 
entre elas. As cheias dos últimos anos podem 
explicar o incremento do curimba, uma 
espécie migradora e altamente dependente do 
regime sazonal das cheias no trecho a 
montante do reservatório. Esta ordem de 
abundância nos desembarques era distinta em 
1987, quando a perna de moça era a segunda 
espécie e, o curimba a primeira. No início da 
década de 1990, a perna de moça era a espécie 
mais importante nos desembarques.  
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Entre as principais espécies capturadas, três 
são grandes migradoras (armado, barbado e 
curimba) sendo as demais espécies não 
migradoras, com ciclo reprodutivo dentro do 
reservatório (curvina, perna de moça, traíra, 
carás, cascudo mole e tucunaré). Em relação a 
2008 houve a redução na captura do cascudo 
preto Rhinelepis aspera (espécie migradora) e as 
migradoras de curta distância e de menor 
porte como o piau Leporinus friderici e a piava 
Schizodon borellii.  

ARMADO  31,6%

CARÁ  3,3%

CURIMBA  22,1%

CCARIJÓ  3,0%

CURVINA  11,6%

TUCUNARÉ AZUL  2,6%

PMOÇA  10,3%

CARÁ NOVO  4,1%

BARBADO  6,7%
TRAÍRA I  4,8%

 
Figura 1.7.1. Participação relativa das principais 

espécies que compuseram os 
desembarques comerciais no 
reservatório de Itaipu em 2009. 

 
Armado-Pterodoras granulosus  

O armado P. granulosus com percentual 
superior a 37,0% dos desembarques, desde 
1997, é uma espécie migradora que sai do 
reservatório para reprodução, e têm no 
trecho a montante o seu habitat de desova 
e/ou desenvolvimento inicial. As alterações 
que ocorrem a mais de 150 km a montante, 
na planície de inundação do rio Paraná, 
pode afetar a disponiblidade desta espécie, 
juntamento com o curimba no reservatório 
de Itaipu em períodos posteriores. 

Em 2009, não foi verificada mortandade desta 
espécie como a observada em 2006. O 
diagnóstico dos fatores que provocaram esta 
mortandade são ainda desconhecidos. 

Em 2008, as capturas do armado perfizeram 
um total de 241,3 toneladas de filés de 
pescado, apresentando uma redução na 
ordem de 20,0% em relação ao ano de 2005. 

 
Figura 1.7.2. Filé de armado P. granulosus 

sendo preparado para a 
comercialização no reservatório de 
Itaipu em 2009. 

As capturas do armado ocorridas em 2009 
perfizeram um total de 228,0 toneladas de filés 
de pescado. Em relação a 2008, apresentou uma 
redução na ordem de 5,5%. 

A principal espécie comercializada no 
reservatório de Itaipu, o armado era capturada, 
até 2005, principalmente na zona fluvial (Fig. 
1.7.1). Entretanto verifica-se que, embora ainda 
elevada, a participação da zona fluvial nas 
capturas totais do armado vem caindo 
gradualmente desde 2002 (62,0%), alcançando 
apenas 51,4% em 2005. Em 2008 foi registrada, 
pela primeira vez, uma participação secundária 
dessa zona (38,7%), sendo superada pela lacustre 
com 41,8%. A participação do armado no ano de 
2009 nestas duas zonas de pesca foi de 37,8% 
para cada uma. Porém, observa-se uma ligeira 
redução nas duas zonas em relação a 2008.   

Contribui para este quadro a falta de segurança 
no exercício da atividade pesqueira, que atinge 
principalmente essa região e a pesca dessa 
espécie. Assim, os pescadores têm receio de ir à 
noite iscar e revistar as artes de pesca 
constituída na região por artefatos que se 
utilizam de anzóis.  
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Curimba-Prochi lodus l ineatus  

O curimba P. lineatus tem o seu ciclo de vida 
fortemente associado ao ciclo hidrológico do 
rio Paraná. Após uma cheia favorável, durante 
a retração das águas das lagoas e canais da 
planície de inundação do rio Paraná a 
montante do reservatório, observa-se um 
incremento na quantidade de jovens no 
primeiro e segundo ano no reservatório de 
Itaipu.  

O aumento na disponibilidade desses jovens, 
no período que se segue às grandes cheias, 
resulta em uma massiva retenção desses 
juvenis nas redes de esperas, especialmente 
naquelas utilizadas para a captura de misto (7 
a 10cm entre nós opostos). O baixo valor 
comercial e o trabalho demandado na 
despesca desses exemplares levam muitos 
pescadores a abandonar temporariamente a 
pesca, voltando a praticá-la após esses juvenis 
deixarem a região. 

Outros pescadores, entretanto, continuam a 
atividade e após determinado tempo sem 
conseguir vender o curimba estocado em 
congeladores, acabam por doá-los ou usá-los 
como alimento para animais domésticos e 
porcos, no intuito de liberar espaço nos 
congeladores para outras espécies. Vale 
ressaltar que esta espécie sustentou as 
pescarias do reservatório de Itaipu até a 
década de 90, quando houve uma queda 
acentuada no seu estoque.  

Quando adulta e com peso superior a 4 
quilos, ela tem boa demanda comercial. 
Atualmente, poucos pescadores se dedicam à 
pesca exclusiva desta espécie, já que sua 
captura é relevante sobretudo na margem 
paraguaia, e, em tributários da margem 
brasileira, onde existe ainda grande quantidade 
de troncos submersos (paliteiro). Os gastos 
com deslocamento para pescar na margem 
paraguai desestimulam estas pescarias.     

Dependendo do tamanho, os exemplares de 
curimba capturados podem apresentar três 
classes de comercialização: (1) pequeno porte, 
utilizadas como alimento para animais 
domésticos, porcos, ou, utilizados como iscas 
vivas ou em pedaços; (2) médio porte, como 
misto (Fig. 1.7.3) e, (3) grande porte ou 
conhecido como curimbão são comercializados 
com preços igual ao do filé do armado. 

A captura do curimba no ano de 2009 atingiu 
159,5 toneladas, apresentando um incremento 
de 36,0% em relação a 2008. 

Esta espécie foi mais capturada na zona lacustre 
(36,0%), seguida da transição (33,2%) e fluvial 
(30,8%). O ano de 2009 é considerado um ano 
atípico para a distribuição desta espécie. 
Geralmente, exemplares adultos e maiores são 
capturados nas zonas de transição e fluvial. 
Entretanto em 2008, as capturas desta espécie 
foram maiores na zona fluvial (52,1%).  

 
Figura 1.7.3. Exemplares de curimba P. lineatus 

amostrados no desembarque da 
pesca comercial na zona fluvial do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

 
Curvina-Plagiosc ion squamosiss imus  

A curvina P. squamosissimus foi a terceira espécie 
mais capturada em 2009. Observa-se uma 
discreta, porém gradativa, queda a partir de 
2002, sendo registrada sua menor participação 
na captura total em 2008. No entanto, no ano 
de 2009, a espécie apresentou uma alta na 
ordem de 10,0% nas capturas. A recuperação 
do estoque da perna de moça, uma das 
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principais espécies presa da curvina em 2008, 
aparentemente, teve um efeito para o aumento 
nas capturas da curvina em 2009 promovendo 
um aumento em suas capturas. 

Entre os efeitos negativos que atuam sobre o 
estoque da curvina devemos ressaltar um 
aumento de exemplares parasitados por 
nematóides, que se alojam no globo ocular. 
Muitos indivíduos apresentam a perda total da 
visão e, este fato pode contribuir para a redução 
no estoque, seja por mortalidade aumentada 
pela facilitação da predação, seja por menor 
eficiência na captura de alimentos. Infestações 
por esse parasito pode atingir mais de 90,0% 
dos indivíduos desembarcados.  

Um fato preocupante nas capturas da curvina é 
a redução de exemplares de maior porte (Fig. 
1.7.4), muito raros nos desembarques. Peixes 
pequenos desta espécie, que apresentam 
dificuldade para a comercialização, estão sendo 
filetados para agregar valor. 

Atualmente, a captura da curvina durante o 
período da desova é uma prática permitida tanto 
para pescadores profissionais quanto para 
amadores. Porém, se houver a intensão de 
proteção desta espécie, esta prática deverá ser 
objeto de manejo. 

 
Figura 1.7.4. Exemplar grande de curvina P. 

squamosissimus capturada no 
município de Mercedes no 
reservatório de Itaipu no ano de 
2009. 

As capturas da curvina têm sido 
tradicionalmente mais abundantes na zona 
lacustre. Neste ano, essa zona contribuiu com 
78,1%. Percentual superior ao obtido em 
2008 (71,6%) e 2005 (70,3%). A zona de 
transição contribuiu com (16,7%) das capturas 
em 2009, valor inferior ao obtido em 2008 
(22,2%). Na zona fluvial, a captura da curvina 
contribuiu com apenas 5,2% em 2009 e 4,6% 
em 2008. 

  
Perna de moça-Hypophthalmus 
edentatus  

A perna de moça H. edentatus, caiu de segunda 
espécie mais abundante em 2008 para a quarta 
em 2009. Esta espécie apresentou um 
aumento de cerca de 94,0% das capturas, em 
quilo, em relação ao ano de 2005. A perna de 
moça é mais capturada pelos pescadores da 
zona lacustre (82,9%) seguida da transição 
(16,2%) e fluvial (0,8%) esta mesma tendência 
foi verificada em anos anteriores (Fig. 1.7.5). 
A perna de moça é uma espécie planctívora. 
Assim, encontra na zona lacustre e na de 
transição as melhores condições alimentares. 
O elevado fluxo da água e o carreamento de 
sólidos suspensos, situação observadas na 
zona fluvial, dificulta o estabelecimento desta 
espécie nesta zona, que prefere águas calmas e 
com baixa turbidez, condições observadas na 
zona lacustre. 

A perna de moça é capturada no reservatório 
de Itaipu essencialmente com redes de espera. 
A espécie desloca-se em cardumes sendo em 
várias ocasiões seguidas pelos pescadores. 
Apresenta boa aceitação no comércio local 
por não apresentar espinhos na sua carne. 
Porém, seu tempo de permanência nos 
congeladores está restrito a menos de 30 dias 
de permanência quando então, seu couro 
começa a escurecer reduzindo seu valor de 
comercialização.     
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Figura 1.7.5. Freezer com exemplares de perna 

de moça H. edentatus capturados na 
zona de transição do reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

 
Barbado-Pinirampus p ir inampu  
O barbado P. pirinampu, a quinta espécie mais 
capturada, apresentou uma redução na ordem 
de 19,7% em relação ao ano de 2008. Tanto 
em 2009 quanto em 2008, esta espécie 
apresentou maior rendimento na zona fluvial 
(42,5%), seguida da zona de transição (34,1%) 
e da lacustre (23,4%). Essas proporções foram 
semelhantes às observadas também no ano de 
2005, quando as capturas desta espécie 
participaram com 39,5% na zona fluvial, 
35,4% na zona de transição e 25,0% na 
lacustre. No início da sua exploração no 
reservatório, o barbado era capturado 
principalmente na zona de transição. O 
barbado, sendo uma espécie tipicamente 
migradora, habita principalmente os trechos 
com águas mais ligeiras do reservatório. É 
uma espécie capturada, sobretudo em 

espinhéis cujas iscas utilizadas são 
preferencialmente de morenitas, muçuns, 
minhoca e pedaços de outros peixes como o 
dourado cachorro, piavas e curimbas 
pequenos. Os espinhéis são instalados 
próximos à superfície ou a meia água. 

 
Figura 1.7.6. Freezer com exemplares do 

barbado P. pirinampu pronto para a 
comercialização na zona fluvial do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

 
Traíra-Hoplias  sp.1 
Duas espécies de traíra ocorrem no 
reservatório de Itaipu. A mais abundante é 
Hoplias sp.1 com a cabeça mais afilada, e 
focinho mais longo e região gular com várias 
faixas mais claras e escuras que a sua 
congênere Hoplias sp.2 (Fig. 1.7.7).  

A traíra Hoplias sp.1 vinha apresentando uma 
queda em sua posição, passando de quinta 
espécie em 2005 para a sexta em importância 
nas capturas em 2008. Entretanto, em 2009, 
ela manteve-se na sexta posição tendo 
apresentado ligeiro aumento nas capturas 
(4,6%). Esta espécie apresenta 
tradicionalmente maior rendimento na zona 
lacustre do reservatório (76,9%), seguido pela 
zona de transição (18,2%) e fluvial (4,9%). 

A traíra é uma espécie sedentária, piscívora, 
emboscadora e com cuidado parental. Assim sua 
captura ocorre principalmente em águas mais 
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calmas, especialmente nos braços do 
reservatório. As duas espécies de traíras 
encontradas no reservatório têm papel 
importante na pesca profissional, pois o estoque 
destas espécies torna-se uma opção importante 
de exploração no inverno quando, geralmente, as 
espécies com maior mobilidade decaem nas 
capturas. Além disso, no período de defeso, 
quando a pesca profissional embarcada é 
proibida e o único artefato de pesca liberado é o 
caniço e a linhada, ambos, são muito empregados 
para a pesca de barranca destas espécies. Para a 
captura, vários caniços com iscas de pedaços de 
peixes são fixados na margem do reservatório. 

Neste ano, os problemas de comercialização 
das traíras persistiram sobretudo na zona de 
transição e na parte inicial da zona lacustre. A 
captura desta espécie poderia ter sido maior, 
mas, a baixa demanda comercial fez com que 
os pescadores suspendessem as pescarias 
voltadas para a traíra por conta da dificuldade 
de venda. Apesar de ter uma carne saborosa, 
provavelmente, as dificuldades na sua 
comercialização são devido: (a) presença de 
espinhos intra-muscular; (b) presença de 
vermes na musculatura; (c) escamas e muco 
em abundância e (d) coloração escura. 

 
Figura 1.7.7. Exemplares da traíra Hoplias sp.1 

no desembarque pesqueiro da zona 
fluvial do reservatório de Itaipu no ano 
de 2009. 

Cará2-Geophagus proximus  

O Geophagus proximus popularmente conhecido 
como cará ou cará novo e aqui denominado por 
cará2 é confundido por muitos pescadores 
como tilápia. Este teve ocorrência nos 
desembarques no reservatório de Itaipu 
primeiramente na zona fluvial, espalhando para 
as demais zonas do reservatório no ano de 
2007. Este cará difere do cará1 Satanoperca 
pappaterra espécie nativa por apresentar corpo 
mais afilado, faixas longitudinais alaranjadas e 
uma mácula grande difusa nas laterais do corpo.  

Esta espécie, assim como os demais ciclídeos do 
reservatório de Itaipu preferem águas mais 
calmas e ambientes estruturados. Deste modo, o 
cará2 teve maior sucesso na colonização da 
zona lacustre do reservatório onde suas capturas 
são mais abundantes (Fig. 1.7.8). Nesta zona, a 
captura do cará2 foi de (93,1%), seguido da 
zona de transição (6,5%) e fluvial (0,4%).  

Nos desembarques do pescado, observa-se que 
o cará2 vem ganhando espaço de forma 
progressiva. Em contrapartida, observa-se que o 
cará1, espécie capturada desde a formação do 
reservatório, vem diminuindo sua participação. 

Em 2008, o cará2 figurava na 29ª posição com 
uma captura de 3,1 toneladas. Em 2009, a 
espécie subiu para a 7ª posição apresentando 
um aumento na ordem de 26,2 toneladas em 
relação a 2008. 

Esta espécie é comercializada juntamente com o 
cará1 em filés ou na forma de “porquinho”, 
quando é então retirado o seu couro juntamente 
com as escamas, as nadadeiras, a calda, bem 
como a cabeça. 

Seu filé apresenta uma carne mais clara que o 
cará1, cuja musculatura é mais amarelada. No 
entanto, segundo relato dos pescadores é 
necessário maior número de exemplares que o 
cará1 para obter a mesma quantidade de filé.  
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Figura 1.7.8. Exemplares do cará2 G. proximus 

capturados na zona lacustre do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009.  

Devido a suas escamas iridescentes e suas 
faixas alaranjadas, o cará2 apresenta um forte 
potencial para exploração na aquariofilia. 
Jovens desta espécie são frequentemente 
capturados durante os arrastos realizados nas 
prainhas artificiais do reservatório enquanto 
os adultos são capturados em redes de emalhe 
e eventualmente em anzóis. 

 
Cará1-Satanoperca pappaterra  

O cará1 S. pappaterra que figura entre as 10 
principais espécies desde 2004, ocupou a 
sétima posição em 2008 e a oitava em 2009. 
Esta espécie, teve uma colonização no 
reservatório de Itaipu muito rápida se 
comparada com o tucunaré outro ciclídeo que 
demorou cerca de 15 anos para tornar-se 
importante nos desembarques comerciais do 
reservatório. 

Apresenta hábito alimentar invertívoro, se 
alimentando dos organismos que vivem no 
fundo, tem desova parcelada e apresenta 
cuidado parental. Ovos e jovens podem ser 
recolhidos ao interior da cavidade bucal em 
momentos de perigo. O cará1 tem boa 
aceitação no comércio local, principalmente 
quando agregam valor a ele através do 
filetamento (Fig.1.7.9).  

No entanto, poucos são os pescadores que 
fazem o filé do cará1 ou porquinho, por ser 
trabalhoso e por nem todos os pescadores 
dominarem a técnica de filetagem. 
Atualmente, boa parte do cará1 capturado  na 
zona lacustre tem sido destinado para 
consumo familiar e para venda na forma semi 
processada. Nas zonas fluvial e de transição, a 
maior parte dos carás capturados são 
utilizados como alimento para animais 
domésticos ou porcos.   

Neste ano, bem como nos anteriores, a zona 
lacustre foi a mais representativa para a 
captura do cará1 (95,6%), seguido da zona de 
transição (4,1%) e da fluvial (0,4%). Esses 
percentuais foram semelhantes ao obtidos em 
2008, sendo de (95,9%) na zona lacustre, de 
(3,9%) na de transição e de (0,2%) na fluvial. 

 

 
Figura 1.7.9. Carás1 S. pappaterra (a) e 

filetados (b) preparados para a venda 
no reservatório de Itaipu no ano de 
2009. 

a 

b 
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Cascudo  mole-Pterygopl i chthys  
amborese t t i  

O P. ambrosetti conhecido popularmente  como 
cascudo mole, cascudo carijó e cascudo de lagoa 
foi a nona espécie em importância no 
desembarque pesqueiro do reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. Possui o  hábito 
alimentar detritívoro e vem gradativamente 
aumentando sua importância nos 
desembarques. O cascudo mole foi a 17ª espécie 
em importância nos desembarques em 2008, 
contribuindo à época com 10,5 toneladas. Em 
2009, a espécie dobrou sua participação 
passando para 21,5 toneladas.  

O cascudo mole, assim denominado por 
apresentar placas dérmicas semelhantes ao 
couro dos peixes,  apresenta desova parcelada e 
ovos com grande quantidade de vitelo típico de 
espécies cuidadora dos ovos. É um peixe muito 
abundante nas lagoas da planície de inundação 
sendo por este modo, também conhecido como 
cascudo de lagoa.  

Esta espécie tem boa aceitação comercial. Sua 
musculatura apresenta uma coloração vermelho 
escura que é muito apreciada pelo consumidor. 
As postas do cascudo mole são consumidas na 
forma frita ou ensopada. Este cascudo é 
comercializado no reservatório na forma de 
postas ou de filé sendo retiradas as vísceras, 
couro, cabeça e calda.  

O cascudo mole, surge em um momento onde 
a espécie mais abundante na região em décadas 
passadas, o cascudo preto, tradicionalmente 
consumido e vendido na região pelos 
pescadores profissionais, apresenta sérios 
problemas de comercialização devido à 
musculatura flácida. 

Exemplares do cascudo mole com peso 
superior a dois quilos ocorrem frequentemente 
no reservatório. Porém, via de regra, exemplares 
muito pequenos são capturados e processados. 

A espécie é capturada sobretudo com redes de 
espera instaladas próximo à margem ou locais 
estruturados (aguapés e paliteiro). 

A distribuição da espécie não é homogênea no 
reservatório, sendo mais abundante na zona 
lacustre (54,9%) e fluvial (37,2%). 

 
Figura 1.7.9. Exemplares do cascudo mole P. 

ambrosetti desembarcado na zona 
fluvial do reservatório de Itaipu no ano 
de 2009. 

 
Tucunaré azul-Cichla piqui t i  

No reservatório de Itaipu ocorre duas espécies 
de tucunaré. Uma mais abundante e de 
coloração mais escura denominada de tucunaré 
azul Cichla piquiti e outra de coloração mais 
amarelada com várias pintas do mesmo tom 
denominado de tucunaré paca Cichla kelberi.  A 
maioria dos pescadores profissionais do 
reservatório não diferenciam estas duas 
espécies, denominando genericamente por 
tucunaré. A identificação não é fácil, haja visto 
que existe híbridos entre essas duas espécies 
havendo uma infinidade de variações entre um 
e outro estereótipo. 

O tucunaré, apesar de presente no reservatório 
de Itaipu desde a década de 1980, começou a 
adquirir importância nos desembarques 
pesqueiros apenas na década passada. Em 
2005, a espécie esteve na oitava posição mais 
desembarcada em Itaipu. 
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É uma espécie que se adapta bem ao 
ambiente lacustre de reservatórios, visto que 
explora hábitats estruturados da região 
litorânea. Utilizam esses locais para se 
alimentar e reproduzir, construindo ninhos 
e cuidando da prole. Por ser um voraz 
predador, pode ameaçar a integridade da 
ictiofauna nativa de pequeno porte e jovens 
de outras maiores. 

Relatos de pescadores sobre a mortandade 
de tucunarés nos remansos do reservatório, 
após a entrada de fortes frentes frias, 
indicam que esta espécie é sensível a baixas 
temperaturas. 

O tucunaré azul é muito apreciado pelos 
pescadores esportivos e amadores do 
reservatório, havendo pontos controversos 
entre as duas categorias. Os pescadores 
esportivos defendem que os tucunarés 
devam ser capturados e soltos enquanto que 
os pescadores amadores preferem a captura 
seguida da coleta para consumo. As duas 
categorias apesar de divergirem são 
contrárias à utilização de redes de espera 
pelos pescadores profissionais.  

As pescarias desta espécie pelos pescadores 
profissionais geralmente não são bem 
sucedidas. A espécie é mais facilmente 
capturada em ambientes estruturados com 
muita mata de paliteiro. Nesses locais, a 
instalação de redes de espera é dificultada 
pelos enroscos e o perigo potencial de 
perder o material instalado. 

No período de defeso, este peixe, torna-se alvo 
dos pescadores que utilizam iscas artificiais ou 
vivas que são arremessadas das margens ou em 
embarcações. 

Exemplares de grande porte são exceções nos 
desembarques e adquirem valores como peixes 
de segunda categoria. A maioria dos exemplares 
capturados são de porte médio a pequeno. Os 
de tamanho médio são vendidos na forma de 
misto ou filetados juntamente com os carás.  

Em 2008, o tucunaré azul ficou na 18ª posição. 
Esta espécie juntamente com o seu congênere, 
o tucunaré paca em 2008 ficaram  na 11ª 
posição com 19,2 toneladas. O tucunaré azul 
ganhou várias posições em 2009, ficando na 10ª 
posição e apresentando um aumento de (17,2%) 
em relação a 2008. 

No ano de 2009, ocorreram mudanças entre as 
10 espécies mais capturadas nos desembarques 
em relação a 2008. Observamos um  aumento 
de ciclídeos nos desembarques e, uma redução 
no número de espécies migradoras de médio 
porte, tais como o cascudo preto Rhinelepis 
aspera, piava Schizodon borellii e o piau Leporinus 
friderici. Estas três, ocuparam as últimas posições 
no ranking de espécies desembarcadas. As cinco 
principais espécies capturadas foram mantidas, 
havendo algumas mudanças no posicionamento 
das mesmas. 

A distribuição das espécies desembarcadas por 
zona de pesca no reservatório de Itaipu e as 
suas respectivas classificações comerciais no ano 
de 2009 é apresentada na Tabela 1.7.1. 
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Tabela 1.7.1. Lista das espécies desembarcadas, suas classificações comerciais, rendimento total e 
por zona do reservatório de Itaipu, durante o ano de 2009 (* = espécies não comercializadas 
e destinadas a isca ou descartadas; ** = espécies comercializadas se filetadas; *** 
comercializadas na quaresma e consumidas nos acampamentos) 

ESPECIE TIPO TOTAL % FLUVIAL TRANSIÇÃO LACUSTRE 

Acestrorhynchus lacustris  4 
                      

17,78  
         

0,002  
                

0,06                      -    
                  

17,72  

Ageneious inermis  4 
                 

6.150,23  
         

0,670  
         

1.552,95           1.304,40  
             

3.292,88  

Ageneiosus militaris  4 
                      

21,70  
         

0,002  
                

6,80                  6,40  
                    

8,50  

Ageneious ucayalensis  4 
                    

258,87  
         

0,028  
              

92,55                37,10  
                

129,22  

Astronotus crassipinnis  4 
                    

223,82  
         

0,024  
                    

-                        -    
                

223,82  

Astyanax altiparanae  *** 
                      

15,00  
         

0,002  
                    

-                        -    
                  

15,00  

Auchenipterus osteomystax  4 
                 

1.036,07  
         

0,113  
              

11,04              583,15  
                

441,88  

Brycon hilarii  4 
                      

10,64  
         

0,001  
                

0,18                      -    
                  

10,46  

Brycon orbignyanus  4 
                        

7,30  
         

0,001  
                    

-                        -    
                    

7,30  

Catathyridium jenynsii  ** 
                 

4.256,20  
         

0,464  
              

25,60              557,80  
             

3.672,80  

Cichla kelberi  4 
                 

4.229,90  
         

0,461  
              

56,12                  2,61  
             

4.171,17  

Cichla piquiti  4 
               

18.895,40  
         

2,059  
            

246,58           3.355,69  
           

15.293,13  

Clarias gariepinus  4 
                      

14,60  
         

0,002  
                

0,20                10,50  
                    

3,90  

Crenichla spp.  * 
                      

44,52  
         

0,005  
                    

-                        -    
                  

44,52  

Cyprinus carpio  4 
                 

2.842,00  
         

0,310  
              

98,70              636,40  
             

2.106,90  

Galeocharax knerii  4 
                        

4,96  
         

0,001  
                    

-                        -    
                    

4,96  

Geophagus cf. proximus  ** 
               

29.390,64  
         

3,203  
            

118,10           1.914,82  
           

27.357,72  

Gymnotus inaequilabiatus * 
                 

4.797,86  
         

0,523  
         

4.797,86                      -    
                        

-    

Hemiodus orthonops  4 
                      

70,01  
         

0,008  
                

1,21                12,65  
                  

56,15  

Hemisorubim platyrhynchos  4 
                        

1,04  
         

0,000  
                

1,04                      -    
                        

-    

Hoplias sp 1  4 
               

34.428,72  
         

3,752  
         

1.686,84           6.259,13  
           

26.482,75  

Hoplias sp 2  4 
                 

3.704,78  
         

0,404  
            

204,66              237,87  
             

3.262,25  

Hypophthalmus edentatus  4 
               

74.125,90  
         

8,077  
            

629,70         12.040,50  
           

61.455,70  

Hypostomus aurogutatus  3 
               

10.221,33  
         

1,114  
         

3.231,57              371,11  
             

6.618,65  

Hypostomus commersoni  3 
                        

0,81  
         

0,000  
                

0,81                      -    
                        

-    

Hypostomus derbyi 3 
                        

0,81  
         

0,000  
                

0,81                      -    
                        

-    

Hypostomus microstomus  3 
                    

456,76  
         

0,050  
            

456,76                      -    
                        

-    

Hypostomus regani 3 
                      

28,94  
         

0,003  
                    

-                  28,94  
                        

-    

Hypostomus ternetzi  3 
                    

534,38  
         

0,058  
            

534,38                      -    
                        

-    

Iheringichthys labrosus  4 
                 

6.457,74  
         

0,704  
              

10,67           1.329,77  
             

5.117,30  

Leporinus elongatus  3 
               

16.118,00  
         

1,756  
         

2.498,41           3.851,11  
             

9.768,48  

Leporinus friderici  4 
               

13.945,41  
         

1,520  
         

1.831,16           5.395,62  
             

6.718,63  

Leporinus lacustris  4 
                 

1.852,53  
         

0,202  
                    

-                    0,67  
             

1.851,87  
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ESPECIE TIPO TOTAL % FLUVIAL TRANSIÇÃO LACUSTRE 

Leporinus macrocephalus  3 
                 

7.919,22  
         

0,863  
            

214,41           1.445,10  
             

6.259,72  

Leporinus obtusidens  4 
                    

429,08  
         

0,047  
              

46,83              185,66  
                

196,58  

Loricaria sp.  ** 
                      

25,06  
         

0,003  
              

10,00                15,06  
                        

-    

Loricariichthys platymetopon  ** 
                    

955,34  
         

0,104  
                    

-                  67,85  
                

887,49  

Loricariichthys rostratus  ** 
                    

365,16  
         

0,040  
                    

-                  75,90  
                

289,26  

Megalancistrus parananus  3 
                 

3.808,73  
         

0,415  
         

3.666,37                74,53  
                  

67,83  

Metynnis lippincottianus  *** 
                 

1.127,90  
         

0,123  
              

11,66              211,30  
                

904,95  

Oreochromis niloticus  ** 
                    

402,70  
         

0,044  
                

4,50                51,10  
                

347,10  

Parauchenipterus galeatus  4 
                    

282,88  
         

0,031  
              

16,33                69,03  
                

197,51  

Piaractus mesopotamicus  4 
                 

6.481,90  
         

0,706  
            

531,20              782,20  
             

5.168,50  

Pimelodus maculatus  4 
                 

9.239,28  
         

1,007  
            

315,13           1.848,73  
             

7.075,43  

Pimelodus ornatus  4 
                    

175,98  
         

0,019  
                

8,00                      -    
                

167,98  

Pinirampus pirinampu  2 
               

48.577,30  
         

5,293  
       

20.667,10         16.545,00  
           

11.365,20  

Plagioscion squamossisimus  4 
               

83.716,50  
         

9,122  
         

4.360,10         13.943,80  
           

65.412,60  

Potamotrygon cf falkneri  ** 
                    

353,69  
         

0,039  
                    

-                105,83  
                

247,87  

Potamotrygon cf motoro  ** 
                 

7.186,81  
         

0,783  
            

336,10           1.085,18  
             

5.765,53  

Prochilodus lineatus  4 
             

159.463,90  
       

17,377  
       

49.058,70         52.934,30  
           

57.470,90  

Pseudoplatystoma corruscans  1 
               

14.622,40  
         

1,593  
         

1.171,50           1.975,00  
           

11.475,90  

Pterodoras granulosus  3 
             

228.028,10  
       

24,848  
       

86.380,10         55.201,30  
           

86.446,70  

Pterygoplichthys ambrosetti  3 
               

21.538,90  
         

2,347  
         

8.023,41           1.692,11  
           

11.823,38  

Raphiodon vulpinus  ** 
               

13.230,60  
         

1,442  
            

566,90           1.372,80  
           

11.290,90  

Rhamdia quelen  4 
                      

19,70  
         

0,002  
                    

-                  10,00  
                    

9,70  

Rhamphichthys hahni  * 
                    

408,61  
         

0,045  
            

388,61                  1,00  
                  

19,00  

Rhinelepis aspera  3 
               

16.292,89  
         

1,775  
       

14.285,70           1.485,20  
                

522,00  

Salminus brasiliensis  1 
                 

4.471,90  
         

0,487  
         

3.271,20              431,30  
                

769,40  

Satanoperca pappaterra  ** 
               

24.057,16  
         

2,621  
              

99,30              987,28  
           

22.970,58  

Schizodon borellii  4 
                 

8.349,18  
         

0,910  
         

2.852,26           3.449,74  
             

2.047,18  

Schizodon nasutus  4 
                 

1.877,47  
         

0,205  
            

338,82              799,00  
                

739,65  

Serrasalmus maculatus  *** 
               

12.487,45  
         

1,361  
            

117,22              577,61  
           

11.792,63  

Serrasalmus marginatus  *** 
                 

4.003,63  
         

0,436  
            

165,38              569,31  
             

3.268,94  

Sorubim lima  4 
                    

263,70  
         

0,029  
                

1,29                  2,37  
                

260,04  

Steindachnerina insculpta  * 
                        

1,88  
         

0,000  
                    

-                        -    
                    

1,88  

Synbranchus marmoratus  * 
                 

2.215,14  
         

0,241  
                

5,53              172,68  
             

2.036,93  

Zungaro zungaro  2 
                 

1.158,00  
         

0,126  
            

463,20              252,10  
                

442,70  
       

 Total   
             

917.692,80  
     

100,000  
     

215.461,60       196.355,60  
         

505.875,60  

Tabela 1.7.1. (conclusão) 



 

 

 
 

Capítulo 1.8 
Rendimento total 

  

Nesse tópico, serão apresentadas 

 e discutidas as tendências de variação espacial e temporal 

no rendimento da pesca do reservatório de Itaipu durante o 

ano de 2009. A análise será feita com base nos dados de 

captura e esforço. Serão analisadas as variações mensais 

no rendimento da pesca e na captura por unidade de 

esforço (CPUE-kg/pescador*dia).  
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Variações mensais 
Desembarques totais 

As variações mensais do desembarque 
pesqueiro do reservatório de Itaipu, no ano de 
2009, revelam que o rendimento mensal 
variou de 2,3 toneladas em dezembro a 151,2 
toneladas em março (Fig. 1.8.1), com valor 
médio no período de 76,5 t/mês. O 
rendimento médio mensal foi de 75,0 t/mês 
em 2008. A alta no rendimento foi cerca de 
2,0% nesses dois anos. 

A interdição da pesca foi legalmente instituída 
em 1998, por quatro meses durante o ano 
(novembro a fevereiro), período em que as 
capturas são geralmente mais rentáveis. Nesse 
período, apesar de muitos pescadores 
continuarem a exercer a atividade durante o 
defeso, de forma ilegal, utilizam menor 
esforço, em virtude de punições com a perda 
dos equipamentos e multas. Uma forte 
redução na atividade da pesca comercial no 
reservatório foi observada com o aumento da 
fiscalização nos meses de novembro e 
dezembro. Porém, observou-se um aumento 
nas pescas amadoras no período. 

Baseando-se na média mensal do rendimento 
registrado no período do ano em que a 
atividade pesqueira não é proibida, o 
rendimento dos meses de defeso (novembro a 
fevereiro) foi estimado por extrapolação, para 
o ano de 2009. Com essas estimativas, 
constata-se menor variabilidade no 
rendimento anual total, de 1.343,5 t ao ano e 
média mensal de 112,0 t (Fig. 1.8.1). 

A correção das capturas foi realizada em dois 
períodos distintos e constatou-se: (a) uma 
queda progressiva nos valores de rendimento, 
no período de 1989 a 2004, passando de 1.563 
t em 1989 para 1.253 t em 2001, atingindo 
871,3 t em 2004 (Tab. 1.8.1) e (b) um 
aumento progressivo no rendimento total 

estimado para o ano de 2005 e 2009, que 
somou 1.010 t em 2005, 1.303 t em 2008 e 
1.343 t em 2009. No geral, o aumento 
observado esteve associado às cheias 
duradouras que ocorreram no período de 
desova e do aumento nas capturas e 
aproveitamento na comercialização de 
espécies sedentárias como o cascudo-mole 
Pterygoplichthys ambrosetti e dos carás Geophagus 
cf. proximus e Satanoperca pappaterra.  
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Figura 1.8.1. Rendimento mensal da pesca 

comercial no reservatório de Itaipu no 
ano de 2009 (* período de interdição 
da pesca para fins comerciais durante 
o período de defeso). 

ESFORÇO E CAPTURA POR 
UNIDADE DE ESFORÇO (CPUE) 

Ao analisar a captura por unidade de esforço 
(CPUE) em 2009, o valor médio registrado foi 
de 10,41 kg/pesc.*dia (s=3,21). As menores 
CPUEs em 2009 foram observadas nos meses 
de interdição da pesca, com menor valor em 
dezembro (5,27 kg/pesc*dia) e maior em março 
(12,42 kg/pesca*dia) (Fig. 1.8.2). Esta tendência 
foi constatada no ano de 2008. A média anual 
em 2008 foi de 10,54 kg/pesc.*dia. Uma 
pequena redução nas capturas diárias foi 
observada em 2008 ficando em torno de 1,2%. 
É importante ressaltar dois fatores contrários: 
(a) o aumento na captura dos carás e cascudo 
mole e (b) queda nas capturas da perna de moça 
Hypophthalmus edentatus e do cascudo preto 
Rhinelepis aspera. 
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As variações mais relevantes na CPUE 
foram observadas entre 1987 a 1995, 
quando houve um elevado decréscimo, 
sendo este progressivo de 23,2 para 11,54 
kg/pesc.*dia. Já entre 1995 a 2005 as 
variações continuaram a diminuir, porém, 
em menor magnitude de 11,54 para 8,74 
kg/pesc.*dia.  

As CPUES dos últimos dois anos (2008 e 
2009) revelam um momento bom nas 
capturas próximas às capturas diárias 
registradas em 1995. 
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Figura 1.8.2. Variações mensais do esforço 

(pesc.*dia) e captura por unidade de 
esforço (CPUE: kg/pesc.*dia) na 
pesca do reservatório de Itaipu, no 
ano de 2009 (* período de interdição 
da pesca para fins comerciais durante 
o período de defeso). 

Um dos fatores negativos para a redução na 
CPUE, em relação a década de 90 ocorreu 
quando foi estabelecido o período de 
defeso. É comum que muitos pescadores 
suspendam totalmente as pescarias, ou, 
reduzam a quantidade de apetrechos de 
pesca nos meses de proibição, pelo risco de 
apreensão. Como a unidade de esforço 
empregada (número de pescadores) não 
contempla a quantidade de material de pesca 
utilizada por eles, diminuições na CPUE 
podem ser decorrentes da redução na 
capacidade de pesca.  

Um outro fator a ser tratado é com a falta de 
segurança para o exercício da atividade no 
reservatório, com maior intensidade na zona 
fluvial. A pesca noturna praticamente não 
existe nesta zona sendo raras na zona de 
transição do reservatório. O medo dos 
pescadores de serem atingidos por balas 
perdidas, a coação e intimidação para deixarem 
a área liberada e, o receio de terem os 
apetrechos de pesca e embarcações tomados 
por assaltos, impedem as pescarias no período 
noturno. Com isso, a pesca é afetada tanto pela 
redução do esforço (número de anzóis iscados) 
no período noturno bem como, a perda de 
iscas durante o dia, visto que, iscar anzóis à luz 
do dia torna-as mais suscetíveis ao ataque de 
piranhas. Além disso, ocorre um aumento do 
escape dos peixes capturados e aumento de 
ataque por piranhas, que leva a perda do 
pescado (totalmente ou da qualidade devido às 
mordidas).  

Vale destacar, que estimativas da CPUE para 
o período de defeso não mostraram 
diferenças relevantes. Entretanto, quando a 
pesca era liberada o ano todo, maiores 
capturas ocorriam nos meses da primavera e 
verão (novembro a fevereiro).  

A média do esforço de pesca no reservatório 
de Itaipu foi de 88.078 pesc.*dia (desvio 
padrão de 2.838 pesc.*dia) em 2009. Esse 
valor foi levemente superior ao esforço ótimo 
calculado para a pesca no período de 1987 a 
1998 (87.100 pesc.*dia; ver tópico sobre 
sustentabilidade adiante). 

O esforço de pesca foi de 85.420 pesc.*dia no 
ano de 2008. Isto revela que, em 2009, os 
pescadores trabalharam mais (maior 
dedicação diária à pesca) e, 
consequentemente, capturaram mais que em 
2008. O crescimento no esforço de pesca foi 
de 3,0% entre os dois anos.  
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Produtividade média 

A produtividade média anual da pesca em 
Itaipu foi estimada com base no 
rendimento total e na área superficial do 
reservatório (135.000 ha), correspondente 
ao seu nível normal de operação (quota 220 
m). Assim, a produtividade média da pesca 
foi de 10,6 kg/ha/ano em 2009 (Tab. 
1.8.1), valor acima do observado em 2008 
(9,6 kg/ha/ano), esta diferença representa 
um acréscimo de 4,0% no volume capturado   

caracterizando uma baixa produtividade de 
pesca quando comparado a outros 
reservatórios, sobretudo os do Nordeste do 
Brasil. Vale ressaltar, que o valor obtido no 
reservatório de Itaipu, em 2009, está 
levemente acima da média em relação ao 
período de 1987 a 2005, quando foi de 9,84 
kg/ha/ano (s=1,91). Embora, com ligeira 
melhora nas capturas totais, a produtividade 
registrada neste ano está muito abaixo do 
maior valor registrado no ano de 1989, 
representando 28,6% da captura total. 

Tabela 1.8.1 Rendimento anual (toneladas) e produtividade da pesca (kg/hectare/ano) no reservatório 
de Itaipu, no período de 1987 a 2009. 

Ano Rendimento (t) Kg/ha/ano Ano Rendimento (t) Kg/ha/ano 

1987 1563 11,6 1999 Sem dados - 

1988 1500 11,1 2000 1182 8,7 

1989 1727 12,8 2001 1253 9,3 

1990 1430 10,6 2002 1051 7,8 

1991 1589 11,8 2003 959 7,1 

1992 1663 12,3 2004 871 6,4 

1993 1542 11,4 2005 1010 7,5 

1994 Sem dados - 2006 Sem dados - 

1995 1297 9,6 2007 Sem dados - 

1996 1373 10,2 2008 1303 9,6 

1997 1411 10,4 2009 1343  10,6 

1998 1192 8,8    

 

Variações espaciais 
A tendência de maiores valores de CPUE na 
zona de transição do reservatório foi 
mantida no ano de 2009 e 2008. Nessa 
zona, um dia de pesca resulta, em média, na 
captura de 12,41 kg/pesc.*dia (Fig. 1.8.3), 
situando-se, portanto, acima da média 
estimada para o reservatório no período 
(10,42 kg/pesc.*dia). O valor da CPUE, 
estimado para a  zona  de  transição  foi  de  

 
 
12,18 kg/pesca*dia. Entretanto, é 
importante ressaltar que essa zona 
concentra apenas 15,8% dos pescadores 
profissionais do reservatório de Itaipu. 
Nesta, os pescadores são ligados por 
parentescos, ou são pequenos proprietários 
rurais com limite ao reservatório, os quais, 
de certo modo, delimitando a área de pesca, 
principalmente dos locais de acesso.  

A zona fluvial foi a segunda com maior 
CPUE (Fig. 1.8.3). O valor médio registrado 
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em 2009 foi de 10,96 kg/pesc.*dia diferindo 
da obtida no ano de 2008 (9,71 
kg/pesc.*dia). Porém, a zona lacustre foi 
quem se posicionou na segunda posição em 
2008. 

A zona fluvial abriga 26,2% dos pescadores 
do reservatório. Esse valor foi inferior ao 
ano de 2008 (29,3%). 

O menor valor médio da CPUE foi 
observado na zona lacustre com 10,17 
kg/pesc.*dia (Fig. 1.8.3). Esse valor é 
similar ao ano de 2008 (10,26 kg/pesc.*dia).  

Nesta zona atuam cerca de 55,0% do total 
de pescadores do reservatório, verificados 
em 2009 e de 55,2% em 2008.  

No ano de 2009, a contribuição das 
diferentes zonas no total desembarcado, 
manteve proporções semelhantes aos anos 
anteriores, ressaltando a zona lacustre. Esta 
zona contribuiu com a maior parte das 
capturas em 2009 (55,1%) sendo inferior a 
2008 (57,1%), seguida pela zona fluvial 
(23,5%). Na zona de transição, onde a 
CPUE foi maior, a contribuição para o total 
de capturas no reservatório foi menor, 
(21,4%) (Fig. 1.8.3). 

 
Figura 1.8.3. Captura por unidade de esforço 

(CPUE: kg/pesc.*dia) e participação 
relativa das zonas de pesca no total 
capturado pela pesca comercial no 
reservatório de Itaipu, no ano 2009. 

Ressalta-se, no entanto, que a zona lacustre 
representa quase a totalidade da área do 
reservatório (81,0% do total), enquanto que 
a fluvial soma 6,0% e a de transição 13,0%. 
O aumento nas capturas em todo o 
reservatório de espécies migradoras 
provavelmente esteja relacionado com bons 
períodos de cheia prolongada em anos 
anteriores. Além deste fator, observou-se o 
aumento e o aproveitamento de ciclídeos 
nos desembarques.  

Rendimento financeiro com a 
pesca 

Tendo como base a CPUE média em cada 
zona do reservatório (fluvial =10,96 
kg/pesc.*dia; transição = 12,41 
kg/pesc.*dia; lacustre = 10,17 
kg/pesc.*dia) e os valores médios 
praticados na comercialização do pescado, 
ponderados pela composição dos 
desembarques (fluvial=R$4,58; desvio 
padrão=2,26; transição=R$4,82; desvio 
padrão=2,47 e lacustre=R$6,33; desvio 
padrão=2,47) em 2009, observa-se que a 
receita média diária com a pesca 
profissional foi de R$45,48, R$48,15 e R$ 
50,34 por dia de pesca nas zonas fluvial, 
transição e lacustre, respectivamente. 
Considerando que cada pescador atua na 
pesca, em média 16 dias na zona fluvial, 18 
dias na transição e 17 dias na lacustre por 
mês, a receita bruta mensal da pesca pode 
ser estimada em R$803,15 para os 
pescadores da zona fluvial, R$1.076,69 para 
a de transição e R$1.094,39 na lacustre. Se 
compararmos com a renda estimada para o 
ano de 2008, observamos que houve um 
aumento da renda em todas as zonas de 
pesca, sendo, superior a 22,0%.  
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A zona fluvial teve um aumento expressivo 
de 33,8%. O bom desempenho da zona 
fluvial está relacionado ao aumento na 
captura do barbado Pinirampus pirinampu 
espécie que apresenta um melhor preço de 
comercialização. Em todas as zonas de 
pesca houve um incremento na venda direta 
ao consumidor, reduzindo a venda ao 
atravessador. Desta forma, para algumas 
espécies como o armado Pterodoras 
granulosus, barbado P. pirinampu e curimba 
Prochilodus lineatus o aumento é superior a 
30,0%, curvina Plagioscion squamosissimus e 
misto a 40,0% e dourado Salminus brasiliensis, 
filés de carás (Satanoperca sp. e Geophagus sp.) 
e armado a 70,0%. 

Se for considerada uma perda de 10,0% do 
pescado na comercialização devido à 
estocagem, além de peixes descartados, 
resultaria em uma receita de R$ 722,84 para a 
zona fluvial, R$969,02 na de transição e de 
R$984,95 na lacustre. Este número é ainda 
mais elevado se considerarmos os peixes não 
comercializados utilizados para alimentar 
animais domésticos e suínos com uma 
redução na receita entre 5,0% a 10,0%, 
podendo alcançar valores maiores na zona 
lacustre. 

Cabe destacar, que os preços praticados na 
comercialização do pescado, em 2009, 
diminuíram para algumas espécies como a 
traíra e o curimba, devido a grande captura. 
Além disso, as elevadas capturas de jovens 
de curimba provocaram a saturação do 
mercado regional, reduzindo o valor de 
comercialização. Uma das formas que os 
pescadores encontraram para superar esta 
crise foi à venda direta ao consumidor na 
forma de “picado”. Ainda, exemplares 
maiores de diversas espécies, assim como 
espécies de primeira classe comercial foram 
desviados da comercialização direta com o 

peixeiro. O dourado e filés de carás, curvina 
e armado são espécies que elevaram os 
preços de comercialização. Estas espécies 
devido a elevada procura são vendidas 
rapidamente no comércio local mesmo sem 
terem as medidas estipuladas na legislação 
para a sua comercialização. 

Por outro lado, a média ponderada da 
CPUE (10,42 kg/pesc.*dia), e o preço 
médio ponderado pelo rendimento 
específico (R$5,34) e o número médio de 
dias de pesca entre as zonas (15,7 dias), 
resulta numa renda média mensal de 
R$873,59, descontados 10,0% de perda na 
comercialização, totalizando R$786,23 para 
o reservatório de Itaipu. Esse valor é 
superior à média salarial declarada pelos 
pescadores (R$575,26), porém mais preciso, 
pelo fato de considerar as capturas e os 
preços praticados em cada zona de pesca e 
durante todo o ano. De qualquer maneira, 
diferenças entre estes dois valores são 
esperadas face ao caráter pontual das 
entrevistas e as oscilações de dedicação e 
captura entre os pescadores no valor 
declarado.  

O salário mínimo estipulado pelo Governo 
Federal foi de R$510,00 e o salário mínimo 
regional do Estado do Paraná para os 
trabalhadores empregados nas atividades de 
pesca foi de R$605,52. 

Entre os itens que mais oneram a atividade 
pesqueira no reservatório de Itaipu é o furto 
de material de pesca (redes, espinhéis, etc), 
de embarcações e motores que podem levar 
os pescadores profissionais a terem lucros 
reduzidos ou mesmo, de invibializar suas 
pescarias. 

Gastos com aquisição de material por 
depreciação, combustível para o 
deslocamento das embarcações e, mais 
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recentemente, o pagamento de parcelas do 
financiamento do PRONAF pesca também 
reduzem o valor obtido com a venda da 
produção pesqueira.    

O valor obtido foi superior em 2009, sendo 
de 13,1% maior em relação a 2008. Este valor, 
também é superior à correção do salário 
mínimo e a inflação no período. 

A renda total obtida com a venda do pescado 
desembarcado no reservatório de Itaipu, 
considerando os preços praticados para cada 
espécie foi de R$4.905.972,00 no  

ano de 2009. Ressalva-se, neste ponto, que ela 
é praticada, normalmente, para fins comerciais 
em apenas oito meses do ano, dado o período 
de interdição. A renda obtida com a pesca no 
ano de 2008 foi de R$3.816.569. O aumento, 
em 2009, foi de 28,5% em comparação com 
2008, valor bem acima da inflação para o 
período.  

 



 

 

 

 

Capítulo 1.9 
Rendimento específico 

 
N este capítulo serão apresentados 

 e discutidos dados de rendimento pesqueiro das dez 

principais espécies nos desembarques do reservatório de 

Itaipu, durante o ano de 2009, além do esforço de pesca 

empregado e da CPUE obtida. Embora não contida entre as 

principais espécies nos desembarques, a captura da tilápia 

Oreochromis nilotica também será apresentada face ao seu 

interesse para o manejo do reservatório. 
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Neste capítulo, serão descritas as 
informações sobre o rendimento pesqueiro 
e suas variações para as 10 principais 
espécies no desembarque de 2009, para o 
reservatório de Itaipu. As espécies foram 
citadas em ordem decrescente de 
importância, sendo o armado Pterodoras 
granulosus, curimba Prochilodus lineatus, 
curvina Plagioscion squamosissimus, perna de 
moça Hypophthalmus edentatus, barbado 
Pinirampus pirinampu, traíra Hoplias sp.1, 
cará 2 Geophagus cf. proximus, cará 1 
Satanoperca pappaterra, cascudo mole 
Pterygoplichthys ambrosetti e tucunaré azul 
Cichla piquiti. 

Em relação a 2008 ocorreram alterações 
tanto no posicionamento das espécies 
quanto na substituição de algumas. A perna 
de moça foi a segunda espécie mais 
importante no ano de 2008, sendo 
substituída pelo curimba que por sua vez 
foi substituído pela curvina. 

O cará 1 perdeu sua posição, sendo esta 
ocupada pelo cará 2. Espécies que não 
figuravam entre as principais, em 2008, 
como o cará 2 G. proximus, cascudo mole P. 
ambrosetti, tucunaré azul C. piquiti 
substituíram a piava Schizodon borellii, 
cascudo preto Rhinelepis aspera e piau 
Leporinus friderici. 

Adicionalmente, será apresentada e 
discutida a captura da tilápia Oreochromis 
nilotica. Embora não esteja entre as espécies 
abundantes, trata-se de uma espécie cuja 
evolução nas capturas é de interesse à 
gestão dos recursos pesqueiros. 

 

 

 

 

Pterodoras granulosus  

(Armado) 

Rendimento 
O armado é uma espécie migradora de longa 
distância, cuja desova ocorre na planície de 
inundação situada acima do reservatório de 
Itaipu e, também, esporadicamente, na zona 
fluvial.  

Os jovens distribuem-se preferencialmente 
na zona lacustre nos tributários 
alimentando-se, sobretudo, de algas; 
enquanto os adultos são capturados 
próximos a antigos canais de tributários e 
no antigo leito do rio Paraná alimentando-se 
de moluscos e restos vegetais.  

Uma variedade de artefatos de pesca, 
principalmente os espinhéis e redes de 
espera são utilizadas para a captura do 
armado. No entanto, indivíduos são 
capturados, também, com tarrafas, linhadas, 
varas de pesca e fisga. 

Na zona fluvial (parte superior do 
reservatório, onde indivíduos maiores são 
mais abundantes) a espécie é capturada 
frequentemente com anzóis. Na zona de 
transição por redes e anzóis e na zona 
lacustre do reservatório predomina a 
utilização de redes de espera.  
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No reservatório de Itaipu, o armado, é 
comercializado somente na forma de filé ou 
posta. São encontrados poucos espinhos em 
sua musculatura. Portanto, é bem aceito para 
o consumo na região.  

O armado é uma espécie rústica que, depois 
de capturado, é mantida em viveiros 
individuais ou coletivos dentro do 
reservatório ou em sangas de água.  Este tipo 
de procedimento é mais comum na zona 
fluvial do reservatório. 

O processo de filetagem do armado demanda 
muito tempo e normalmente é realizado em 
mutirão, com a participação da esposa, filhos 
ou companheiros. Durante o processo, a 
espécie produz um elevado peso de carcaça 
residual que, dependendo do procedimento 
de retirada dos filés, atinge entre 50% a 60% 
do peso corporal. Portanto, o peso total 
capturado do armado é subestimado. 

Nos últimos anos, o armado vem se 
destacando na captura das espécies. Este fato 
pode ser observado mesmo com os 
problemas na exploração dos estoques do 
armado (elevada captura de indivíduos 
jovens). Seus desembarques têm mantido a 
pesca no reservatório de Itaipu em níveis mais 
ou menos constantes. Desde 1995, é a espécie 
mais capturada no reservatório. 

Em 2008, o rendimento do armado foi de 
241,3 toneladas, enquanto que em 2009 o 
armado comercializado no reservatório em 
forma de filé foi de 228,0 toneladas, sendo o 
mais baixo no período. Houve uma 
diminuição na captura desta espécie entre os 
anos de 2005 a 2009, sendo de 32,4% em 
relação ao ano de 2005 e de 5,8% entre 2008 e 
2009. A comparação entre estes anos pode ser 
feita porque em todos eles ocorreu a 
interdição da pesca por quatro meses durante 
o período do defeso. 

As maiores capturas do armado ocorreram nos 
meses de setembro e outubro (Fig. 1.9.1). 
Nesses dois últimos meses antes da pesca ser 
proibida para fins comerciais, os pescadores 
aumentam os esforços de pesca a fim de 
estocar o pescado para os meses em que a 
pesca é proibida, tanto para venda como 
também para o consumo. Ainda, é importante 
ressaltar que exemplares adultos do armado no 
reservatório de Itaipu começam a concentrar-
se na saída do reservatório na zona fluvial para 
a migração reprodutiva. Nesta zona, os 
espinhéis e outros artefatos que utilizam anzóis 
são utilizados para a sua captura. 

A média do rendimento para todo o período 
foi de 19,0 t, abaixo do registrado em 2008 de 
20,2 t.  

Os meses com menor captura foram os do 
período do defeso, que revela a eficiência desta 
estratégia para diminuir o esforço sobre o 
estoque do armado. No entanto, a desova 
desta espécie é a mais tardia, ocorrendo entre 
dezembro a março, período em que fica 
desprotegido pela portaria do defeso. Apesar 
disso, e da grande captura de imaturos desta 
espécie para comercialização, o estoque vinha 
se mantendo com certa regularidade. A 
exceção foi a elevada mortandade verificado 
no segundo semestre de 2006.    
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Figura 1.9.1. Captura mensal da pesca 

comercial do armado P. granulosus no 
reservatório de Itaipu em 2009. Em 
destaque (vermelho): suspensão da 
pesca no período do defeso. 
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ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE 
DE ESFORÇO (CPUE) 

O esforço de pesca registrado para esta 
espécie foi de 76.381 pesc.*dia em 2009, o 
que representa uma alta de 2,2% em relação à 
2008 (74.701 pesc.*dia).   

Em 2009, a média anual obtida para a CPUE 
foi de 2,98 kg/pesc.*dia, enquanto que em 
2008 essa média foi de 3,23 kg/pesc.*dia. 
Comparada com o ano de 2008, essa CPUE 
representa uma queda de aproximadamente 
7,7%. 

Os maiores valores de CPUE foram 
observados nos meses de novembro (4,81 
kg/pesca.*dia) e outubro (4,04 kg/pesca.*dia) 
(Fig. 1.9.2). A maior CPUE ocorreu no mês 
de novembro, período em que a pesca 
embarcada é proibida para fins comerciais. 
Nesse período, são poucos os pescadores que 
se aventuram a pescar, o que promove uma 
redução da pressão da pesca no estoque do 
armado, favorecendo a sua captura. 
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Figura 1.9.2. Variações mensais do esforço 

(pesc.*dia) e na CPUE (kg/pesc.*dia) 
na pesca profissional do armado P. 
granulosus, no reservatório de Itaipu, 
em 2009. 

A exploração do estoque do armado deve ser 
objeto de constante monitoramento, já que 
foi observado um declínio no seu rendimento 
no reservatório de Itaipu nos últimos anos.  

 

Prochi lodus l ineatus 

 

(Curimba) 

Rendimento 

O curimba foi a segunda espécie mais 
capturada em 2009. O rendimento desta 
espécie foi de 159,5 toneladas. Nos últimos 
anos, verificou-se um incremento na captura 
desta espécie. Assim, em 2005 foram 
registradas 23,5 t nos desembarques, 
passando para 101,3 t em 2008. 

O estoque do curimba explorado no 
reservatório de Itaipu é dependente do 
sucesso das desovas ocorridas na sua 
cabeceira na planície de inundação do rio 
Paraná. Cheias duradouras e intensas 
ocorridas após o ano de 2006 tiveram 
influência positiva no sucesso da desova, 
sobrevivência de larvas e juvenis e do 
recrutamento para a pesca no reservatório. 
O curimba e outras espécies migradoras tem 
se beneficiado destas cheias aumentando 
suas disponibilidades. 

O rendimento mensal do curimba foi mais 
elevado em março (33,8 t) e abril (13,7 t) 
(Fig. 1.9.5), similar ao observado em 2008. 
Com exceção do mês de março, nos demais 
meses em que a pesca esteve liberada, as 
capturas variaram pouco. Jovens dessa 
espécie, como ocorrido em anos anteriores 
quando houve cheia que favoreceu o 
recrutamento, se distribuíram por todo o 
reservatório.  
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Figura 1.9.5. Captura mensal da pesca 

comercial do curimba P. lineatus no 
reservatório de Itaipu em 2009. Em 
destaque (vermelho): suspensão da 
pesca no período do defeso. 

A maioria dos curimbas de tamanho pequeno 
e ainda vivos são devolvidos, devido a falta de 
comércio. Aqueles seriamente injuriados ou 
mortos eram removidos, colocados para a 
venda ou utilizados para tratar suínos e 
animais domésticos.  

ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE 
DE ESFORÇO (CPUE) 

O esforço de pesca aplicado sobre o estoque do 
curimba foi de 66.369 pesc.*dia no ano de 2009. 
As atividades diárias de pesca dos pescadores 
voltadas para esta espécie foi de 14,2% superior 
ao registrado em 2008 (58.091 pesc.*dia). Este 
aumento no esforço de pesca vem sendo 
registrado desde o ano de 2005. Este fato deve 
ser acompanhado com muita atenção nos 
próximos anos, procurando detectar sinais de 
sobrepesca por esforço de pesca.  

As variações mensais no esforço de pesca 
revelam menores esforços nos meses do defeso, 
cuja pesca para fins comerciais, embarcada e 
com redes, tarrafas e espinhéis são proibidas no 
reservatório de Itaipu (Fig. 1.9.6). O esforço de 
pesca foi maior no mês de março. 
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Figura 1.9.6. Variações mensais do esforço 

(pesc.*dia) e na CPUE (kg/pesc.*/dia) 
na pesca profissional do curimba P. 
lineatus, no reservatório de Itaipu, em 
2009. 

A captura por unidade de esforço (CPUE) 
do curimba apresentou maiores valores nos 
meses de fevereiro e março. O resultado do 
mês de fevereiro deve ser analisado com 
muita atenção, pois a pesca neste mês 
encontrava-se interditada, e, tanto a captura 
quanto o esforço exercido foram baixos. A 
segunda maior CPUE foi verificada no mês 
de março. Este mês tem como característica 
apresentar maior captura para muitas 
espécies, visto que aparentemente as áreas 
de pesca estão livres dos apetrechos de 
pesca instalados e revistados, assim como 
do deslocamento das embarcações dos 
pescadores.  

As variações mensais na CPUE 
apresentaram redução no período de março 
a agosto, com exceção de julho que 
apresentou um ligeiro aumento. Entretanto 
em agosto foi verificada a menor CPUE. 

A CPUE média anual da curimba foi de 2,40 
kg/pesc.*dia em 2009 e de 1,74 
kg/pesc.*dia em 2008. Entre esses dois 
anos, foi averiguado um aumento de 
aproximadamente 37,9%. 



Capítulo 1.9 Rendimento específico 
 

 119 

Plagiosc ion squamosiss imus 

 
(Curvina) 

Rendimento 
A curvina foi a terceira espécie mais importante 
nos desembarques da pesca comercial do 
reservatório de Itaipu em 2009. Esta espécie 
elevou-se uma posição em relação ao ano de 
2008.  

O rendimento da curvina foi de 83,7 toneladas 
em 2009. Este valor foi superior ao registrado no 
ano de 2008 (75,3 t) considerado o menor valor 
dos 21 anos de monitoramento da pesca.  

O estoque da curvina no reservatório de Itaipu é 
explorado por duas categorias de pescadores: os 
profissionais e os amadores. A última categoria 
pode pescar exemplares da curvina mesmo 
durante o período de defeso sem limites de cota 
de peso por tratar-se de uma espécie exótica.  

A queda no rendimento dos pescadores para esta 
espécie apresenta forte evidência de sobrepesca. 
Deste modo, caso exista o interesse em proteger 
este estoque, medidas de controle mais efetiva 
deverão ser adotadas.  

Uma delas seria a de restringir a pesca amadora 
durante o período do defeso. A falta de 
fiscalização estimula os pescadores a capturarem 
essa espécie em excesso. Além disso, matrizes 
reprodutoras são retiradas durante a quadra 
reprodutiva. No entanto, como a espécie é 
exótica sua redução, como espécie predadora, 
pode levar o aumento do estoque da perna de 
moça, um dos seus principais itens alimentares. 
As duas espécies apresentam estreita relação de 
abundância. Coincidentemente, a redução da 

curvina esta acompanhada por uma elevação na 
abundância da perna de moça verificada em 2008 
e do inverso sendo verificado em 2009.  

Estudos mais aprofundados a fim de averiguar 
esta relação deverão ser conduzidos. As duas 
espécies apresentam mesmo valor de mercado. 
Portanto, se a espécie presa apresentar um 
aumento considerável, um incentivo no controle 
da curvina e de outros predadores como o 
tucunaré, deverá ser estimulado.  

A curvina tem apresentado um aumento na 
incidência de parasitas oculares que provocam 
cegueira de um ou de ambos os olhos. O 
número de parasitas é variado e pode chegar a 
dezenas de exemplares por olho do peixe. Como 
a espécie é um predador tipicamente visual, o 
parasitismo pode levar a um aumento da 
mortalidade por duas vias: (1) inanição e 
debilitação por falta de alimento; (2) maior 
exposição e suscetibilidade a outros predadores, 
tanto peixes quanto aves. 

As capturas mensais da curvina foram baixas no 
período do defeso. Porém, quando a pesca foi 
liberada, houve maior captura no mês de março 
diminuindo em direção aos meses de inverno. O 
menor valor foi registrado em julho, com um 
pequeno aumento nas capturas em setembro 
(Fig. 1.9.7).  
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Figura 1.9.7. Captura mensal da pesca comercial 

da curvina P. squamosissimus no 
reservatório de Itaipu em 2009. Em 
destaque (vermelho): suspensão da 
pesca no período do defeso. 
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ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE 
DE ESFORÇO (CPUE) 

Em 2009, o esforço dos pescadores para a 
captura da curvina foi de 83.700 pesc.*dia, 
com um aumento de 11,2% em relação a 
2008. 

O esforço de pesca para a curvina em 2009 
mostrou um declínio ao longo do tempo, com 
maiores valores em março, similar aos 
resultados obtidos para o rendimento. No 
período do defeso, o esforço de pesca foi 
muito baixo (Fig. 1.9.8). 

A CPUE registrada para a curvina em 2009 
foi de 1,29 kg/pesc.*dia apresentando um 
pequeno aumento em relação ao ano de 2008, 
quando foi registrada uma captura diária 
média de 1,22 kg/pesc.*dia, aumento de 
5,74%.  
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Figura 1.9.8. Variações mensais do esforço 

(pesc.*dia) e na CPUE (kg/pesc.*dia) 
na pesca profissional da curvina P. 
squamosissimus, no reservatório de 
Itaipu, em 2009. 

A maior CPUE para a curvina ao longo do 
ano foi verificada em de dezembro, seguido 
de fevereiro, março e novembro. Com 
exceção de março, os demais meses estão 
dentro do período de defeso. Portanto, há 
indícios de que a pesca realizada para esta 
espécie, nesse período, é altamente deletéria. 
Provavelmente, apresentam-se mais ativas 
devido às temperaturas mais elevadas (Fig. 
1.9.8).  

A curvina é um peixe muito procurado 
pelos pescadores tanto profissionais como 
amadores. Apresenta poucos espinhos na 
sua musculatura, exceto uma fileira no seu 
dorso. Na pesca profissional, exemplares 
pequenos da curvina são filetados e 
vendidos sem o couro, escamas e sem 
espinhos. 

A pesca com anzóis exercida, sobretudo 
pelos pescadores amadores ocorre 
geralmente a profundidades entre 10 a 40 
metros. A curvina não é um peixe 
“brigador” sendo que, muitas vezes o peixe 
está fisgado sem que o pescador o saiba. 
Devido às pescarias serem realizadas nessas 
profundidades e, com a rápida retirada dos 
exemplares capturados, estes apresentam o 
estômago evertido pela boca, e, raros são 
os casos, onde exemplares são devolvidos 
com vida para o reservatório. Este fato, 
dificulta a modalidade de pesque e solte 
defendida por grupos de pescadores 
amadores denominados de “esportivos” 
para a curvina. 

Hypophthalmus edentatus 
 

 
(Perna de moça) 

Rendimento 
A perna de moça encontrou nas águas do 
reservatório de Itaipu condições favoráveis 
para o seu desenvolvimento. Desde 1988, a 
perna de moça sobressaiu entre as cinco 
principais espécies capturadas no reservatório. 
No entanto, a partir do ano de 2004 foram 
registrados os menores valores de captura 
para esta espécie.  
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Em 2009, a perna de moça contribuiu com 
74,1 toneladas, correspondendo a uma 
redução de aproximadamente 34,7% em 
relação a 2008.  

Não existe uma forte correlação entre a 
disponibilidade da perna de moça (espécie 
presa) com espécies carnívoras no 
reservatório, sobretudo a curvina. Entretanto, 
observa-se que havendo um aumento no 
estoque da perna de moça em um dado ano, 
no ano seguinte há um aumento de espécies 
carnívoras reduzindo assim, o estoque da 
primeira espécie. Esta tendência pode ser 
verificada entre esta espécie e a curvina.  

As capturas mensais da perna de moça 
apresentaram grande oscilação em 2009, com 
baixas capturas verificadas durante o período 
de defeso. As maiores capturas ocorreram 
quando a pesca foi liberada nos meses de 
outubro (18,4 t), setembro (16,6 t) e março 
(13,8 t). Nos meses de inverno foram 
registradas as menores capturas (Fig. 1.9.9).   
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Figura 1.9.9. Captura mensal da pesca 

comercial da perna de moça H. 
edentatus no reservatório de Itaipu em 
2009. Em destaque (vermelho): 
suspensão da pesca no período do 
defeso. 

O alto índice de captura registrado no mês de 
março pode ser justificado pelo fato de este 
ser o primeiro mês após o período do defeso, 
além das áreas de pesca e os estoques estarem 
sendo preservados. Contudo, devido a 
proximidade do período do defeso, em 

outubro, os pescadores trabalham mais 
ativamente com o intuito de gerar recursos e 
estoques para atender suas necessidades (Fig. 
1.9.9). Estes fatos, aliado a elevada 
temperatura que afetam a mobilidade e, 
portanto, a probabilidade de captura em redes 
de emalhe desta espécie faculta a elevação nas 
capturas. 

No reservatório de Itaipu, a perna de moça 
alimenta-se do plâncton ocupando um 
importante elo energético no início da cadeia 
alimentar dos carnívoros (curvina, traíra, 
tucunaré, dourado, pintado, barbado, entre 
outros de importância comercial). 

No ano de 2009 e 2008 dois períodos de 
desova foram verificados para a perna de 
moça. O primeiro período de desova foi 
observado no verão sendo este de maior 
intensidade e com muitas fêmeas entrando na 
fase reprodutiva entre os meses de novembro 
e dezembro. 

 No inverno (julho e agosto) ocorreu o 
segundo período de desova, com um número 
menor de fêmeas na fase reprodutiva. Este 
período fica sem a cobertura do período de 
defeso. 

Esta espécie é capturada geralmente em 
cardumes, e, devido a esta característica, pode 
ter o estoque mais vulnerável por sobrepesca 
pela facilidade de captura das fêmeas.  

Boa parte dos cardumes desovantes utiliza-se 
dos braços dos tributários do reservatório 
para desova. 

ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE 
DE ESFORÇO (CPUE) 

A perna de moça é capturada apenas com o 
uso de redes de espera, principalmente nas 
malhas 70 mm, 80 mm e 90 mm. Esta última 
captura uma quantidade menor, porém, 
exemplares maiores e essencialmente fêmeas.  
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O esforço de pesca empregado na captura 
da perna de moça foi de 74.126 pesc.*dia 
em 2009, e de 48.500 pesc.*dia em 2008, 
houve um acréscimo de 52,8%. O esforço 
de pesca verificado em 2008 e 2009 está 
acima do esforço médio anual verificado 
após o estabelecimento do período de 
defeso, que corresponde a 42.300 pesc.*dia 
(Fig. 1.9.10).  

Em 2009, constatou-se uma redução 
acentuada na captura da perna de moça no 
reservatório e, provavelmente, este elevado 
esforço de pesca verificado neste ano, 
ocasionará um declínio no rendimento dos 
demais anos. O monitoramento detalhado 
e contínuo detectará as consequências 
desta elevação.  

As maiores capturas verificadas no ano de 
2008 estimularam os pescadores a 
investirem em material de pesca, e 
consequentemente a uma maior dedicação 
à captura da perna de moça em 2009. 
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Figura 1.9.10. Variações mensais do esforço 

(pesc.*dia) e na CPUE (kg/pesc.*dia) 
na pesca profissional da perna de 
moça H. edentatus, no reservatório de 
Itaipu, em 2009. 

No ano de 2009, a CPUE foi de 1,61 
kg/pesc.*dia. Uma redução de 31% foi 
averiguada em relação a 2008 quando a CPUE 
obtida foi de 2,34 kg/pesc.*dia. A queda no 
rendimento da perna de moça é mais sentida 
pelos pescadores da zona lacustre do 
reservatório. 

As variações mensais em 2009 revelam 
maiores CPUEs em janeiro com 6,49 
kg/pesc.*dia e em dezembro com 6,60 
kg/pesc.*dia, estando este no período de 
defeso. No entanto, estes valores não refletem 
de forma real as pescarias efetuadas pelos 
pescadores profissionais por dois motivos: (1) 
a disponibilidade dos cardumes para poucos 
pescadores o que aumentaria as capturas; (2) 
os poucos pescadores em atividade neste 
período pescarem nos tributários onde é mais 
fácil efetuar a pesca irregular.   

A demanda de consumo da perna de moça é 
muito alta no reservatório, por não apresentar 
escamas e ausência de espinhos 
intramusculares a perna de moça é muito 
procurada para consumo.  

A CPUE da espécie apresentou um forte 
declínio neste ano. As capturas não 
acompanharam o aumento no esforço de 
pesca que poderá comprometer este estoque. 
Futuramente, a continuidade do 
monitoramento demonstrará, a real condição 
do estoque da perna de moça para a 
exploração.  

Pinirampus pir inampu 

 
(Barbado) 

Rendimento 
O barbado foi a quinta espécie que se 
destacou nas pescarias conduzidas em Itaipu, 
considerando o peso total desembarcado 
tanto em 2009 quanto em 2008. O barbado é 
capturado, sobretudo, na zona fluvial do 
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reservatório, principalmente com anzóis 
(espinhéis), assim como os demais bagres 
migradores.  

O barbado apresentou captura total de 48,6 
toneladas, inferior ao verificado em 2008 de 
60,5 t o que corresponde a um decréscimo de 
19,7%. 

As maiores capturas do barbado ocorreram em 
março (7,9 t) e outubro (7,8 t) (Fig. 1.9.11). 
Captura similar a outras espécies descritas 
anteriormente. O primeiro mês coincide com a 
liberação da pesca para fins comerciais e o 
segundo mês com o aumento da temperatura e 
início das chuvas na região. A concentração 
desta espécie acontece principalmente nas zonas 
fluvial e de transição, preparando-se para a 
migração reprodutiva.  

Constataram-se as mais baixas capturas durante 
o período do defeso. Porém, os menores 
valores foram observados no inverno (junho, 
julho e agosto) (Fig. 1.9.11). 
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Figura 1.9.11. Captura mensal da pesca 

comercial do barbado P. pirinampu no 
reservatório de Itaipu em 2009. Em 
destaque (vermelho): suspensão da 
pesca no período do defeso. 

ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE 
DE ESFORÇO (CPUE) 

Durante o período de monitoramento, o 
esforço médio anual aplicado na captura do 
barbado foi de 42.050 pesc.*dia. Valor este, 
inferior ao obtido em 2008 (49.325 pesc.*dia).  

O esforço de pesca foi maior nos meses de 
março e abril e menor em junho, julho e 
agosto. Tendência observada no ano de 2008 
(Fig. 1.9.12). 

Com relação à CPUE, a média no ano de 
2009 foi de 1,16 kg/pesc.*dia, inferior ao 
valor obtido em 2008 que foi de 1,23 
kg/pesc.*dia mostrando uma redução na 
ordem de 5,7%. Em 2009, as maiores CPUEs 
para o barbado foram verificadas em 
dezembro (1,94 kg/pesc.*dia), fevereiro e 
outubro (1,49 kg/pesc.*dia). Entretanto, as 
menores CPUEs foram averiguadas em 
janeiro (0,64 kg/pesc.*dia) e abril (0,88 
kg/pesc.*dia) (Fig. 1.9.12). 
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Figura 1.9.12. Variações mensais do esforço 

(pesc.*dia) e na CPUE (kg/pesc.*dia) 
na pesca profissional do barbado P. 
pirinampu, no reservatório de Itaipu, 
em 2009. 

Estudos devem ser realizados com o intuito 
de averiguar a presença de imaturos foi 
elevada representando mais de 80% dos 
espécimes nos desembarques, em 2009. Esse 
problema é de difícil solução, visto que 
mesmo indivíduos pequenos apresentam 
ampla abertura bucal, conseguindo engolir 
iscas de maior tamanho, destinadas a captura 
dos maiores indivíduos. Além disso, a 
fragilidade e morte instantânea após a captura 
dificultam a soltura no momento da despesca.  

O monitoramento, a sensibilização da 
comunidade de pescadores sobre os 
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impactos futuros dessa prática bem como a 
fiscalização devem ser intensificados, caso 
contrário o estoque pode ser 
comprometido. 

Hoplias sp.1 

 

(Traíra) 

Rendimento 
A traíra ocupou a sexta posição no ranking 
de espécies capturadas nos desembarques da 
pesca profissional conduzida no reservatório 
de Itaipu, no ano de 2009 e 2008. No 
entanto, destaca-se uma pequena redução no 
ano de 2009 (34,4 toneladas) em relação a 
2008 (36,1 t). A traíra é típica de ambientes 
lênticos, apresenta hábito alimentar piscívoro 
com estratégia emboscadora. Portanto, 
necessita de hábitats marginais bem 
estruturados, como é o caso dos remansos de 
tributários com vegetação submersa e com 
proliferação de vegetação aquática ou 
marginal como o capim.  

Esta espécie constitui um importante recurso 
de pesca nos meses em que o rendimento das 
demais espécies diminui (especialmente no 
inverno). É capturada, sobretudo, com redes 
de espera instaladas próximo à vegetação 
aquática, com anzóis de espera fixados em 
bóias flutuantes ou varas de pesca fincadas 
na margem do reservatório.  

No reservatório de Itaipu, a traíra apresenta 
certa rejeição para o consumo em algumas 
localidades. Nos municípios de Mercedes, 
Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e Santa 
Helena houve dificuldades para a venda desta 
espécie. A suspensão voluntária da pesca da 

traíra, devido a maior abundância de outras 
espécies preferenciais para consumo como a 
perna de moça e curvina, que são preferidas 
pelos peixeiros, provocou redução na sua 
comercialização. A coloração escura, 
presença de muito muco, escamas para 
remover e eventualmente, o encontro de 
vermes na musculatura faz com que, em 
períodos de abundância, ela seja preterida.  

Os maiores índices de captura da traíra 
foram registrados em maio (4,9 toneladas), 
junho (5,6 t) e agosto (4,7 t). Já os menores 
índices, com exceção do período do defeso, 
foram verificadas em abril e outubro com 
(3,1 t) respectivamente, mas, de forma geral, 
com pouca flutuação no período (Fig. 
1.9.13). 
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Figura 1.9.13. Captura mensal da pesca 

comercial da traíra H. malabaricus no 
reservatório de Itaipu em 2009. Em 
destaque (vermelho): suspensão da 
pesca no período do defeso. 

 
ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE 
DE ESFORÇO (CPUE) 

O esforço médio anual empregado na pesca 
da traíra foi de 47.080 pesc.*dia, durante o 
monitoramento. Esse valor ficou acima do 
verificado em 2008 de 42.852 pesc.*dia. O 
maior valor obtido para o esforço de pesca 
foi verificado em agosto (6.225 pesc.*dia) e o 
menor em dezembro (53 pesc.*dia) (Fig. 
1.9.14). 
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Em 2008, o esforço anual foi de 42.854 
pesc.*dia. Embora o esforço tenha 
aumentado houve uma redução na 
quantidade dos aparelhos e da captura do 
pescado acompanhante de outras espécies, 
sobretudo da perna de moça, curvina e carás.  
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Figura 1.9.14. Variações mensais do esforço 

(pesc.*dia) e na CPUE (kg/pesc.*dia) 
na pesca profissional da traíra H. 
malabaricus, no reservatório de Itaipu, 
em 2009. 

A média da CPUE no período foi de 0,73 
kg/pesc.*dia em 2009. Após o estabelecimento 
do período do defeso, a CPUE da traíra 
diminuiu consideravelmente e oscilou de março 
a outubro com valor em torno de 0,74 
kg/pesc.*dia registrado em 2005 e de 0,76 
kg/pesc.*dia em 2008.  

A traíra, antes conhecida por Hoplias aff. 
malabaricus, atualmente é classificada em duas 
espécies: Hoplias sp. 1 e Hoplias sp.2. A primeira 
é a mais abundante e está presente em cerca de 
90% das capturas, tendo como característica 
morfológica uma cabeça e corpo mais alongado. 
Já a segunda espécie apresenta a cabeça maior e 
o corpo mais truncado e robusto. O esforço de 
pesca para essas duas espécies é único e a 
separação das mesmas requer bastante atenção. 
Neste trabalho, foi analisada somente Hoplias sp. 
1. Nas entrevistas com os pescadores, não 
houve relato de diferenças observadas entre as 
duas espécies. Há a separação das traíras com 
uma terceira espécie encontrada nos 
desembarques de anos anteriores denominada 
de jejum ou cabeça de cobra Hoplieritrinus 

unitaeniatus . Em 2009, o jejum não foi registrado 
nos desembarques.  

 

Geophagus cf. proximus 

 

(Cará 2) 

Rendimento 
O cará 2 Geophapus proximus é uma espécie 
introduzida na bacia do rio Paraná. Apresentou 
ocorrência nos desembarques comerciais no 
reservatório de Itaipu no final de 2007.  Esta 
espécie apresenta um corpo mais afilado, com 
várias faixas longitudinais alaranjadas 
atravessando o corpo e uma mácula 
arredondada escura e difusa nos flancos do 
corpo. A princípio, sua ocorrência começou na 
zona fluvial, hoje é encontrada em todo o 
reservatório. Entretanto, sua pesca e 
comercialização são mais efetivas na zona 
lacustre do reservatório. Esta espécie vem 
aumentando progressivamente e, por 
competição, poderá reduzir a participação do 
cará 1 Satanoperca pappaterra. Esta competição 
por habitat tem beneficiado o cará 2 em 
comparação ao cará 1, visto que, em pouco 
mais de 3 anos, já ultrapassou o cará 1 nos 
desembarques.  

Essa espécie ocupa, tipicamente, hábitats da 
região litorânea do reservatório. É capturado 
com redes de espera instaladas nos tributários do 
reservatório em locais calmos e com vegetação 
aquática, preferencialmente o capim. O cará 2 e o 
cará 1 são usualmente comercializada de três 
formas: i) filetada; ii) na modalidade porquinho, 
na qual são removidas a cabeça, vísceras e a pele 
com escamas; iii) in natura, na classe V 



Monitoramento do rendimento e da socioeconomia da pesca no reservatório de Itaipu 
 

 126 

(descartada, consumida pelos pescadores). Além 
disso, parte das capturas é destinada à 
alimentação de suínos e animais domésticos.  

A introdução do cará 2 no reservatório de 
Itaipu, confundido até hoje com tilápia não foi 
vantajoso para os pescadores. Segundo eles, 
são necessários entre 40 a 45 exemplares do 
cará 2 G. proximus para produzir um quilo de 
filé, enquanto que o cará 1 Satanoperca 
pappaterra, espécie nativa, são necessárias entre 
30 a 35  exemplares. Portanto, a mão de obra é 
maior e o tempo gasto para despesca e no 
processo de filetagem. Ainda, o cará 2 possuí o 
corpo mais afilado, fornecendo um filé menor, 
sendo desfavorável para a comercialização. 

Nas capturas existe sobreposição entre as duas 
espécies. Os pescadores relatam que ambas as 
espécies são capturadas nas barras, porém, o 
cará 2 é capturado preferencialmente em locais 
mais abertos, próximo a  bancos de macrófitas. 
Já o cará 1 ocorre preferencial em locais rasos, 
no interior das barras e próximo às margens.  

As capturas do cará 2 apresentou variação, 
mostrando um declínio entre os meses de 
março a outubro, com exceção dos meses de 
defeso (Fig. 1.9.15). Os maiores valores 
ocorreram em março (7,4 toneladas) e abril 
(5,9 t). Já os menores foram observados em 
agosto (1,6 t) e junho (1,8 t) (Fig. 1.9.15).  
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Figura 1.9.15. Captura mensal da pesca 

comercial do cará 2 G. proximus no 
reservatório de Itaipu em 2009. Em 
destaque (vermelho): suspensão da 
pesca no período do defeso. 

ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE 
DE ESFORÇO (CPUE) 

O esforço de pesca observado para o cará 
2 foi de 47.773 pesc.*dia em 2009, cerca de 
17,5% maior ao ano de 2008 quando foram 
registrados 40.667 pesc.*dia (Fig.1.9.16). 
As variações mensais obtidas mostram um 
maior esforço de pesca nos meses de 
março (7.296 pesc.*dia) e abril (6.459 
pesc.*dia) acompanhado pelo aumento na 
captura. 

A CPUE anual do cará 2 foi de 0,62 
kg/pesc.*dia, valor inferior ao verificado 
em 2008 (0,82 kg/pesc.*dia) com redução 
aproximada de 24,4%. Os maiores valores 
da CPUE foram obtidos nos meses de 
março (1,01 kg/pesc.*dia) e abril (0,92 
kg/pesc.*dia) e os menores valores 
ocorreram em agosto (0,26 kg/pesc.*dia) e 
junho (0,35 kg/pesc.*dia) (Fig. 1.9.16).  
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Figura 1.9.16. Variações mensais do esforço 
(pesc.*dia) e na CPUE 
(kg/pesc.*dia) na pesca profissional 
do cará 2 G. proximus, no 
reservatório de Itaipu, em 2009. 

 
 
 
 
 
 



Capítulo 1.9 Rendimento específico 
 

 127 

Satanoperca pappaterra 

 

(Cará 1) 

Rendimento 
O cara 1 é uma espécie tipicamente de 
habitat da região litorânea de reservatório, 
apresenta habito alimentar bentívoro e 
cuidado parental. 

No reservatório do rio Paraná, em particular 
Itaipu, no ano de 2009, esta espécie ocupou a 
oitava posição no ranking, caindo uma 
posição em relação a 2008. Sua captura 
ocorre com redes de espera, anzóis em varas 
de pesca e covos. A comercialização 
geralmente é feita na forma de filé ou sem a 
cabeça, couro e escama denominada de 
“porquinho”.  

A redução no estoque do cará 1 tem sido 
acompanhado por um aumento do cará 2 
Geophapus proximus nos desembarques. Em 
decorrência desta competição, o cará 2 
poderá reduzir o estoque ou mesmo eliminar 
o cará 1 nos desembarques pesqueiros.  

O monitoramento dos desembarques, a 
coleta de informações sobre estrutura da 
população, dieta alimentar e ciclo 
reprodutivo poderão diagnosticar a 
sobreposição dos habitats entre estas duas 
espécies e, de como uma afeta a outra.  

Em 2009, o rendimento do cará 1 foi de 24,0 
toneladas, valor inferior ao registrado no ano 
de 2008 (33,2 t) com uma redução 
aproximada de 27,7%. Observou-se um 
oscilação no rendimento do cará 1 entre os 
meses. Os maiores valores ocorreram em 
junho (4,3 t) e agosto (5,1 t), similar ao 

verificado em 2008.  

A captura do cara 1, juntamente com as 
traíras (Hoplias sp.) e mandis (Pimelodus spp.), 
é considerada de extrema importância para a 
manutenção do rendimento do pescador nos 
meses de inverno. Com exceção do período 
do defeso, os menores rendimentos desta 
espécie foram observados nos meses de 
março (1,4 t) e julho (1,5 t) (Fig. 1.9.17).  
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Figura 1.9.17. Captura mensal da pesca 

comercial do cará S. pappaterra no 
reservatório de Itaipu em 2009. Em 
destaque (vermelho): suspensão da 
pesca no período do defeso. 

ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE 
DE ESFORÇO (CPUE) 

O esforço de pesca empregado na captura do 
cará 1 foi de 47.773 pesc.*dia em 2009. Este 
valor foi de 17,5% superior ao registrado em 
2008 (40.667 pesc.*dia). O recurso pesqueiro 
dos carás 1 e 2 tem despertado o interesse dos 
pescadores comerciais do reservatório pela 
agregação de valores quando filetados. Fato 
este que tem aumentando os dias de pesca 
dedicados às suas capturas.  

A CPUE, assim como o rendimento, 
apresentou uma redução em 2009 quando 
comparada ao ano de 2008. Neste ano, a média 
anual da CPUE foi de 0,50 kg/pesc.*dia, 
representando um declínio de 39% em relação 
a 2008, quando essa média foi de 0,82 
kg/pesc.*dia (Fig. 1.9.18). 
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O estabelecimento e a competição com o 
cará 2 e o aumento progressivo do esforço 
deve ser objeto de investigação e 
monitoramento para evitar possível 
sobrepesca, ou mesmo colapso da sua 
exploração. 

Em relação à CPUE mensal, maiores valores 
foram obtidos em junho (0,82 kg/pesc.*dia) e 
agosto (0,85 kg/pesc.*dia). O menor valor 
registrado para a CPUE foi em março de 
0,21kg/pesc.*dia e julho de 0,31 kg/pesc.*dia, 
exceto no período do defeso (Fig. 1.9.18). 
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Figura 1.9.18. Variações mensais do esforço 

(pesc.*dia) e na CPUE (kg/pesc.*dia) 
na pesca profissional do cará S. 
pappaterra, no reservatório de Itaipu, 
em 2009. 

Pterygopl i chthys ambroset t i  

 
(Cascudo mole) 

Rendimento 
O cascudo mole é conhecido na região do 
reservatório de Itaipu como cascudo pintado, 
cascudo carijó e cascudo de lagoa. A 
denominação de cascudo mole consiste em 
não apresentar placas ósseas rígidas como os 
outros cascudos da região, facilitando o 
processo de filetagem dos exemplares.  

Este cascudo apresenta forte resistência 
quando removido da água, permanecendo 
por longos períodos vivos, muitas vezes por 
horas. Vivem em rios e lagoas, alimentando-
se de detritos, sedimentos e larvas de insetos 
(HANH; FUGI; ANDRIAN, 2004). 
Apresenta cuidado parental e fazem “locas” 
nas margens e barrancas de reservatórios e 
rios. 

Após a inundação das Sete Quedas, no 
município de Guaíra-PR, durante a 
construção do reservatório de Itaipu, o 
cascudo mole se estabeleceu na planície de 
inundação acima do reservatório. A partir de 
sua proliferação em lagoas e ressacos da 
planície de inundação passou a colonizar de 
forma gradativa todo o reservatório de 
Itaipu. As primeiras ocorrências nos 
desembarques começaram na zona fluvial do 
reservatório, adentrado para a de transição e 
lacustre.  

No reservatório é vendido na forma de filé, 
sem a cabeça, vísceras, nadadeiras e couro. 
Sua carne apresenta uma coloração vermelho 
escuro, o que causa aos compradores a 
impressão de ser um animal sadio. 
Entretanto, o contrário ocorre com o 
cascudo preto Rhinelepis aspera que apresenta 
uma musculatura esbranquiçada e aquosa.  

Os adultos do cascudo mole são 
considerados sedentários. Embora possam 
ser eventualmente capturados com tarrafas 
na zona fluvial, a captura é feita com redes 
de espera instaladas próximos à margem em 
todas as zonas do reservatório, onde o fluxo 
da água é menor. As capturas também são 
frequentes em antigos leitos dos tributários 
da margem esquerda. Em 2009, indivíduos 
dessa espécie foram capturados em todas as 
zonas de pesca. O cascudo mole tem se 
tornado importante dentre os cascudos antes 
capturados em abundância no reservatório.  
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O cascudo mole apresentou um rendimento 
de 10,5 toneladas, equivalente a 1,2% das 
capturas registradas em 2008. No ano de 
2009, o rendimento anual foi de 21,5 t ou 
2,3% das capturas totais, portanto, ocorreu 
um aumento de 105% em relação ao ano de 
2008. As maiores capturas ocorreram na 
zona lacustre seguida da fluvial. 

Os maiores rendimentos mensais desta 
espécie foram registrados em outubro (4,6 t) 
e julho (4,1 t) e, os menores ocorreram em 
março e setembro, retirando da analise os 
meses do defeso (Fig.1.9.20).  
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Figura 1.9.20. Captura mensal da pesca 

comercial do cascudo mole P. 
ambrosetti no reservatório de Itaipu 
em 2009. Em destaque (vermelho): 
suspensão da pesca no período do 
defeso. 

 

A média mensal de captura para o cascudo 
mole correspondeu a 1,8 t em 2009. 

O cascudo mole ou bodó vem ganhando 
importância na renda e manutenção dos 
pescadores. No mês de outubro a espécie se 
destaca por proporcionar uma renda extra 
aos pescadores para enfrentarem os meses 
de defeso quando o rendimento pago pelo 
seguro defeso, de um salário mínimo 
geralmente é inferior à renda obtida na 
pesca pelo pescador, e, em julho por tornar-
se um recurso que supre geralmente o 

declínio das capturas em outras espécies 
comerciais de cascudo. Entre estes, 
podemos destacar o cascudo abacaxi 
Megalancistrus parananus, cascudo tarzan 
Hypostomus ternetzi e cascudo preto Rhinelepis 
aspera) capturados principalmente na zona 
fluvial e, que estão apresentando declínio 
nas capturas devido a sobrepesca, mudança 
de habitat e doenças.  

 

ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE 

DE ESFORÇO (CPUE) 

No ano de 2009, o esforço aplicado na 
pesca do cascudo mole foi de 42.480 
pesc.*dia. Um aumento aproximado de 
7,1% em relação a 2008, quando o esforço 
de pesca foi de 39.666 pesc.*dia. Este 
aumento vem sendo registrado desde o ano 
de 2005, o que demonstra o interesse dos 
pescadores em explorar o estoque desta 
espécie. Os meses com maiores valores no 
esforço de pesca foram em março (5.951 
pesc.*dia) e setembro (5.780 pesc.*dia), 
entretanto, estes não coincidiram com os 
meses de maior captura.  

A CPUE verificada para o cascudo mole no 
ano de 2009 foi de 0,51 kg/pesc.*dia de filé 
e em 2008 de 0,63 kg/pesc.*dia, observando 
uma redução de 19,0%. Os dados mostram 
que apesar do aumento no esforço de pesca 
registrado em 2009, ocorreu uma redução 
nos níveis de captura desta espécie em 
relação a 2008. Esta redução se persistirem 
em anos vindouros deverá ser objeto de 
estudo durante o monitoramento, a fim de 
detectar possíveis problemas de sobrepesca.   

A CPUE apresentou ligeira variação em 
relação ao esforço de pesca empregado. E, 
esteve relacionada principalmente com as 
capturas no período. Os maiores valores 
foram verificados nos meses de julho (0,86 



Monitoramento do rendimento e da socioeconomia da pesca no reservatório de Itaipu 
 

 130 

kg/pesc.*dia) e outubro (0,80 kg/pesc.*dia) 
e os menores nos meses de março e 
setembro com exceção dos meses do 
período de defeso (Fig. 1.9.21). 
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Figura 1.9.21. Variações mensais do esforço 

(pesc.*dia) e na CPUE (kg/pesc.*dia) 
na pesca profissional do cascudo mole 
P. ambrosetti, no reservatório de 
Itaipu, em 2009. 

Cichla piqui t i i  

 
(Tucunaré azul) 

Rendimento 
O tucunaré azul tem como características 
morfológicas o corpo azulado, com seis ou 
mais faixas transversais escuras, linha lateral 
com 87 a 93 escamas o que diferencia do 
tucunaré amarelo ou paca Cichla kelberi. Este 
apresenta corpo amarelo esverdeado, com 
três ou quatro faixas transversais escuras e 
linha lateral com 70 a 80 escamas (GRAÇA 
& PAVANELLI, 2007).  O tucunaré azul é 
uma espécie carnívora que se alimenta de 
peixes (HAHN; FUGI; ANDRIAN, 2004). 
Apresenta cuidado parental com 

distribuição natural nas bacias dos rios 
Tocantins e Araguaia. 

Os tucunarés são espécies introduzidas na 
bacia do rio Paraná para utilização na pesca 
esportiva. Não é sabido se as duas espécies 
foram introduzidas simultaneamente devido a 
difícil separação entre elas, ou, se foram 
introduzidas em momentos distintos. É muito 
procurado por pescadores amadores e 
esportivos no reservatório, sendo capturados 
dentro ou próximo a ambientes estruturados, 
através da pesca de anzóis em varas com 
molinetes ou carretilhas usando iscas artificiais 
ou naturais. Na pesca profissional os 
tucunarés são capturados por meio de redes 
de espera e eventualmente covos. No período 
do defeso alguns pescadores pescam da 
margem, através de arremesso de iscas 
artificiais ou vivas. No reservatório ocorrem 
torneios de pesca específicos para a captura 
do tucunaré. Alguns com capturas e coletas e 
outros no sistema pesque e solte. 

No período de 1987 a 1994, os tucunarés teve 
pouca importância nos desembarques 
comerciais no reservatório de Itaipu com uma 
captura inferior a 1 toneladas.  As capturas 
começaram a se destacar a partir do ano de 
2005, onde ultrapassou 8 t/ano. Em 2008, as 
capturas das duas espécies de tucunarés juntas 
perfizeram 19,2 t. Inicialmente, os tucunarés 
foram identificados no reservatório de Itaipu 
como Cichla monoculos e mais recentemente 
foram classificados em duas diferentes 
espécies: tucunaré azul Chichla piquitii e 
tucunaré amarelo ou paca Cichla kelberi. 
Poucos pescadores conseguem diferenciar 
estas duas espécies, assim atribuem as ambas à 
denominação de tucunaré. A identificação não 
é fácil, pois existe uma nuance de coloração, 
máculas e faixas entre estas duas espécies de 
tucunarés com provável existência de 
híbridos. 
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O tucunaré azul ao contrário do verificado 
em 2008 foi mais abundante do que o 
tucunaré amarelo ou paca. Em 2009, a 
captura desta espécie foi de 18,9 t, que 
somados com os do tucunaré amarelo ou 
paca representou 23,1 t.  

Em 2009, foi verificada uma discreta 
oscilação no rendimento mensal da pesca. 
Os maiores valores foram registrados nos 
meses de abril (3,3 t) e maio (2,6 t) e os 
menores em novembro (0,2 t) e dezembro 
(0,5 t) quando a pesca comercial esteve 
fechada devido ao período do defeso (Fig. 
1.9.22).  
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Figura 1.9.22. Captura mensal da pesca 

comercial do tucunaré azul C. piquitii 
no reservatório de Itaipu em 2009. Em 
destaque (vermelho): suspensão da 
pesca no período do defeso. 

 

ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE 

DE ESFORÇO (CPUE) 

O aumento no rendimento entre 2008 e 
2009 foi acompanhado também, por um 
aumento no esforço de pesca.  

Em 2009, o esforço de pesca dedicado pelos 
pescadores na captura do tucunaré azul foi 
de 43.605 pesc.*dia, enquanto que em 2008 
foi de 37.297 pesc.*dia, demonstrando um 
aumento de 16,9%. Os maiores esforços de 

pesca foram obtidos nos meses de março 
(7.054 pesc.*dia) e abril (5.703 pesc.*dia) 
(Fig. 1.9.23).   

A CPUE média registrada para o ano de 
2009 foi de 0,43 kg/pesc.*dia, superior ao 
verificado em 2008 de 0,20 kg/pesc.*dia, o 
que corresponde a um aumento de 115,0%. 
Os maiores valores da CPUE foram 
verificados nos meses de fevereiro (1,04 
kg/pesc.*dia) e dezembro (1,55 
kg/pesc.*dia). Estes resultados devem ser 
vistos com cautela, pois nestes meses os 
dados obtidos referem-se ao 
monitoramento de poucos pescadores.   

O aumento da participação dos tucunarés 
nos desembarques e de outros ciclídeos 
devem ser acompanhados com muita 
atenção. Pois a voracidade da espécie pode 
provocar a redução da biodiversidade de 
outras espécies de peixes ou mesmo a 
extinção. Estudos conduzidos em um 
reservatório de menor tamanho 
(Reservatório de Rosana) têm evidenciado 
uma redução da biodiversidade de espécies 
após a introdução do tucunaré (PELICICE 
& AGOSTINHO, 2009).   
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Figura 1.9.23. Variações mensais do esforço 

(pesc.*dia) e na CPUE (kg/pesc.*dia) 
na pesca profissional do tucunaré 
azul C. piquiti, no reservatório de 
Itaipu, em 2009. 
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Oreochromis ni lo t i cus  

 
(Tilápia) 

Introdução 
A tilápia Oreochromis niloticus é uma espécie 
exótica de origem africana cultivada nos 
municípios lindeiros ao reservatório de Itaipu 
por uma longa data.  

A introdução dessa espécie no reservatório de 
Itaipu, provavelmente ocorreu devido ao: (i) 
escape de cultivo em tanques de terra 
escavados, pelo rompimento de tanques, por 
despesca, limpeza, manejo do cultivo com a 
soltura de peixes pequenos, entre outros, e (ii) 
pelas solturas deliberadas dos remanescentes 
de iscas ao final de pescarias esportivas que a 
utilizam como iscas vivas para a captura, 
especialmente de tucunarés. A tilápia ocorre 
principalmente nos tributários (onde a pesca 
profissional é proibida) e, segundo relato dos 
pescadores, próximo às margens, em 
ambientes estruturados. A espécie dominante 
atualmente é a de O. niloticus, embora a Tilapia 
rendalli também tenha aparecido nos 
desembarques em anos anteriores. Não há, 
entretanto, indicações de que as espécies 
tenha se estabelecido. 

A captura da tilápia na pesca profissional é 
realizada com redes de espera, podendo ainda, 
ser capturada com tarrafas e fisgas. Exemplares 
pequenos são rejeitados e utilizados como 
alimentos para animais domésticos e suínos, 
enquanto que, os maiores são processados na 
forma de filé e comercializados pelo mesmo 
preço do filé do cará. 

Os pescadores amadores relataram que para a 
pescaria da tilápia a pesca de mergulho tem se 
mostrado mais eficiente. Esta pescaria é 
praticada nos municípios de Foz do Iguaçu e 
Santa Terezinha do Itaipu na zona lacustre do 
reservatório, onde a transparência da água é 
maior.  

O registro diário da captura da tilápia em 2009 
apresentou problemas na sua identificação pelos 
pescadores, resultante da dificuldade em 
identificá-la entre o grupo de ciclídeos (tilápia, 
carás e apaiari A. crassipines). Essa dificuldade foi 
resultante do aparecimento de duas outras 
espécies, o cará 2 e o apaiari introduzidas nesse 
reservatório, com as quais as tilápias são 
confundidas, principalmente pelo fato de todas 
serem novas nos desembarques e apresentarem 
morfologia semelhante com destaque para a 
fileira de espinhos dorsal.  

As espécies com ocorrências recentes no 
reservatório de Itaipu foram o cará 2 Geophagus 
proximus e o apaiari Astronotus crassipines, 
entretanto, estas foram identificadas por muitos 
pescadores como tilápia.  

A organização de reuniões nas colônias, 
associações de pescadores profissionais, pontos 
de desembarque e residências de pescadores 
profissionais foi necessária para o 
esclarecimento das diferentes características 
morfológicas de algumas espécies de peixes, as 
quais são confundidas com a tilápia. A maioria 
apontava como tilápia o cará 2 G. proximus, 
enquanto outros denominavam de tilápia preta 
o apaiari A. crassipines (Fig. 1.9.24). 

Estas reuniões devem ser realizadas com 
frequência para atender àqueles pescadores que 
por algum motivo não participaram das 
reuniões, onde os técnicos estavam presentes, e 
ainda apresentam dúvidas. 

Apesar dos esclarecimentos, é possível perceber 
que alguns pescadores ainda continuam 
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identificando o cará 2 como tilápia 
denominando-as “pilápia”, pois nossas 
orientações não foram suficientes para 
convencê-los. Neste caso, embora declarado 
como tilápia pelos pescadores, nossos 
apontamentos os considera carás. Estes 
pescadores capturam uma quantia considerável 
de carás, chegando a mais de 400 quilos de filés 
ao mês.  

A presença da tilápia nos desembarques 
pesqueiros monitorados pela biopesca ao longo 
do reservatório de Itaipu no ano de 2008 
resumiu-se em apenas dois exemplares e em 
2009 de um único exemplar.  

Rendimento 
Em 2008, a tilápia ocupou a 57ª posição entre 
as 74 espécies registradas nos desembarques. 
Sua inclusão neste relatório entre as espécies 
com detalhamento de informações se deve ao 
papel adverso que ela vem apresentando sobre 
a conservação de populações ou mesmo de 
estoques explorados pela pesca em outros 
reservatórios da bacia (AGOSTINHO et al., 
2007). A tilápia ocupou a 43ª posição no ano 
de 2009. Uma captura total de 402,7 quilos foi 
obtida nos desembarques da pesca comercial 
neste ano, representando 0,04% do total 
capturado. Entre os ciclídeos pescados (carás e 
tucunarés) com fins comerciais, a tilápia 
ocupou posição inferior, ficando à frente 
apenas do apaiari.  

As maiores capturas da tilápia em 2009 e em 
2008, foram registradas na zona lacustre do 
reservatório (86,2%), seguido pela de transição 
(12,7%) e fluvial (1,2%). Em relação ao ano de 
2008 observa-se um aumento na ordem de 
importância da zona de transição passando de 
6,0% para os atuais 12,7%. 

Aparentemente, os ciclídeos devido a sua 
morfologia têm maior adaptabilidade em 

ambientes de águas com menor fluxo. Essa 
característica, explica a tendência de maior 
densidade de apaiarís, tilápias, carás e tucunarés 
nas áreas mais internas do reservatório.  

 
Cará - Satanoperca pappaterra 

 
Cará - Geophagus proximus 

 
Cará - Geophagus brasiliensis 

 
Tilápia - Oreochromis niloticus 

 
Apaiari - Astronotus crassipinnis 

Figura 1.9.24. Conteúdo de panfleto distribuído 
em reuniões das colônias e 
associações de pescadores do 
reservatório, em pontos de pesca e 
locais de desembarque da pesca 
profissional e amadora. 
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Em 2009, os maiores rendimentos mensais 
da tilápia ocorreram nos meses de abril 
(0,06 t) e outubro (0,05 t). Nos meses do 
defeso as capturas declinaram (Fig. 1.9.25). 
Já em 2008, os maiores rendimentos 
mensais foram observados nos meses de 
setembro (0,023 t) e outubro (0,022 t). 
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Figura 1.9.25. Captura mensal da pesca 

comercial da tilápia O. niloticus no 
reservatório de Itaipu em 2009. Em 
destaque (vermelho): suspensão da 
pesca no período do defeso. 

ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE 
DE ESFORÇO (CPUE) 

O esforço de pesca em 2009 foi de 5.096 
pesc.*dia, alcançando os maiores valores 
em abril (858 pesc.*dia) e maio (724 
pesc.*dia), diferente do verificado em 2008 
quando os maiores esforços foram 
registrados nos meses de setembro e 
outubro. Já os maiores valores para CPUE 
foram obtidos em fevereiro (0,30 
kg/pesc.*dia) e dezembro (2,1 
kg/pesc.*dia), ambos no período do 
defeso. Vale destacar que em dezembro, 
somente um dia foi registrado como 
dedicado à captura da tilápia e apenas um 
exemplar foi capturado, ocasionando esta 
elevação na CPUE (Fig. 1.9.26). As CPUE 
registradas em 2008 foram maiores nos 
meses de novembro (0,13 kg/pesc.*dia) e 

dezembro (0,20 kg/pesc.*dia), ambos no 
período do defeso.  

A baixa ocorrência da tilápia na biopesca 
(nos desembarques monitorados), aliados à 
baixa captura registrada, não permitiu 
análises mais aprofundadas.  
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Figura 1.9.26. Variações mensais do esforço 

(pesc.*dia) e na CPUE (kg/pesc.*/dia) 
na pesca profissional da tilápia O. 
niloticus, no reservatório de Itaipu, em 
2009. 

 



 

 

 
 

Capítulo 1.10 
Conservação e 

Comercialização do pescado 

Neste tópico serão apresentadas  

as categorias (classes) de pescado do reservatório de Itaipu face 

aos preços de mercado, as estratégias de conservação utilizadas, 

além do processo de comercialização. Destaque será dado às 

dificuldades apontadas pelos pescadores em relação a este 

tópico. As informações foram colhidas durante o cadastramento 

e recadastramento dos pescadores, além de levantamentos dos 

preços praticados na venda do pescado pelos pescadores 

durante o período. 
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Classificação do 
pescado 
Para fins de comercialização, o pescado 
desembarcado é classificado em seis 
categorias, incluindo o “refugo”, não 
comercializado. Para a realização da 
classificação foi considerado a aceitação 
das espécies pelo consumidor e tamanho 
do indivíduo capturado. Assim, uma 
espécie com alto valor comercial pode ser 
classificada em qualquer uma das 
categorias, dependendo do seu porte. A 
aparência do pescado é muito importante, 
pois peixes avariados muitas vezes são 
recusados ou tem seu preço reduzido. 

Espécies como o armado (Pterodoras 
granulosus), a curvina (Plagioscion 
squamosissimus), o cará (Satanoperca pappaterra 
e o Geophagus proximus), esporadicamente os 
cascudos (Hypostomus spp.), dourado-
cachorro (Rhaphiodon vulpinus), liguado 
(catathyridium jenynsii) e raias (Potamotrygon 
spp) podem ser comercializados em várias 
categorias de preços, dependendo da forma 
de filetagem. 

Considerando as espécies e os tamanhos 
mais capturados na pesca comercial do 
reservatório de Itaipu, a escala de 
classificação pode ser descrita como segue: 

CLASSE I – ou pescado de primeira – 
compreende as espécies grandes 
migradoras, que são tradicionalmente 
consumidos na região e têm alto valor 
comercial. Incluem, basicamente, os 
grandes bagres e grandes caracídeos como 
o pintado (Pseudoplatystoma corruscans), 
cacharra (Pseudoplatystoma reticulatum), 
dourado (Salminus brasiliensis) (Fig. 1.10.1) e 
pacu (Piaractus mesopotamicus), porém 
indivíduos menores dessas mesmas 
espécies podem ser vendidos em categorias 

comerciais inferiores, chegando até o preço 
do pescado misto. Geralmente, os peixes 
maiores dessa categoria não são vendidos 
aos peixeiros. Estes são desviados e 
vendidos na comunidade local, onde atinge 
de duas a quatro vezes o valor pago pelo 
intermediário (peixeiro). 

 
Figura 1.10.1 Peixe da Classe I, dourado 

Salminus brasiliensis pescado no 
reservatório de Itaipu. 

CLASSE II – a espécie característica desta 
classe é o jaú (Zungaro Zungaro), uma 
espécie migradora que, apesar de alcançar 
tamanhos superiores aos da classe anterior, 
apresenta alto teor de gordura (de acordo 
com os pescadores, ela possui "carne 
remosa"), tendo, portanto, menor valor 
comercial.  

Espécies da classe anterior, quando juvenis, 
também podem ser incluídas nesta classe. 
Indivíduos grandes do barbado (Pinirampus 
pirinampu) e outros pimelodídeos de médio 
porte também são comercializados nesta 
classe, assim como indivíduos grandes de 
curvina (Fig.1.10.2), o piapara (Leporinus 
elongatus) e os tucunarés (Cichla spp.), e 
mais recentemente de piavuçu (Leporinus 
macrocephalus), que devido ao grande porte 
de alguns exemplares, passou a ser 
apreciado e procurado, subindo da terceira 
para a segunda classe. 
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Figura 1.10.2. Peixe da classe II, curvina 

Plagioscion squamosissimus pescado 
na zona fluvial do reservatório de 
Itaipu. 

CLASSE III – Incluí espécies de médio porte, 
cascudos e  armado, que apesar de terem 
carne de excelente sabor, estão sujeitas as 
restrições do consumidor pela sua 
aparência, mesmo quando comercializadas 
sem pele e cabeça. O armado tornou-se um 
referencial para a comercialização nessa 
classe devido à sua elevada abundância. 
Indivíduos de grande porte de outras 
espécies, como o bocudo Ageneiosus brevifilis, 
a curimba Prochilodus lineatus (Fig. 1.10.3) e a 
carpa Cyprinus carpio também são incluídos 
nesta classe para a comercialização. O 
barbado, a despeito de poder alcançar 
tamanho superior a um metro, geralmente é 
de pequeno porte nos desembarques do 
reservatório, sendo vendido, em sua 
maioria, como classe III. Nas regiões de 
transição e lacustre do reservatório de 
Itaipu, os carás, Satanoperca pappaterra e 
Geophagus proximus, cascudos chinelos, 
Loricariichthys spp e Loricaria sp. e juvenis do 
armado Pterodoras granulosus, antes 
descartados nos desembarques, são 
atualmente comercializados na forma de 
filés, alcançando preços compatíveis com a 
classe III.  

 

 
Figura 1.10.3. Peixes da classe III, curimba 

Prochilodus lineatus   pescado na 
zona fluvial no reservatório de Itaipu. 

CLASSE IV – ou misto – é a base das capturas 
da pesca no reservatório de Itaipu, inclui 
várias espécies de pequeno e médio porte, que 
são comercializadas juntas, com a 
denominação de “misto” (Fig. 1.10.4). Nesta 
classe estão incluídas quatro das principais 
espécies com maior contribuição nos 
desembarques (curvina, perna de moça 
Hypophthalmus edentatus, mandi amarelo 
Pimelodus maculatus e traíra Hoplias malabaricus), 
além do mandi-prata Iheringichthys labrosus, 
piaus Leporinus spp. e piavas Schizodon spp. 
Nela estão incluídos também exemplares 
menores de curimba, tucunaré, bocudo e 
jovens de pintado, jaú, barbado e dourado. 

 
Figura 1.10.4. Pescado comercializado como 

misto no reservatório de Itaipu 
(curvina, piau e outros) – Classe IV.  
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CLASSE V – compreende peixes de pequeno 
porte e reduzido valor comercial, que têm sua 
comercialização incrementada no período da 
quaresma. São geralmente vendidos à 
população de baixa renda, que residem na sua 
maioria, na periferia dos maiores centros 
urbanos. No restante do ano, peixes dessa 
classe são geralmente descartados, doados ou 
utilizados para a alimentação de animais 
domésticos como: suínos, aves, cães, gatos e 
peixes criados em tanques rede.  Algumas 
espécies desta categoria são de porte médio a 
grande, porém apresentam grande quantidade 
de espinho (dourado-cachorro). Outras são 
rejeitadas por questões culturais, como as 
piranhas (Serrasalmus spp.), raias e linguados. 
O cará, cascudo-chinelo, dourado-cachorro, 
linguado e esporadicamente as raias podem 
ser filetadas (Fig. 1.10.5). Com este 
processamento, são agregados valores 
significativos durante a comercialização dessas 
espécies, que podem atingir preços 
equivalentes aos da classe III ou mesmo da II. 

 
Figura 1.10.5. Peixes da classe III, cará 

filetados para agregar valor na 
comercialização. 

REFUGO – Nesta categoria estão incluídos os 
peixes rejeitados na comercialização devido ao 
seu tamanho, quantidade de espinhos ou 
aparência. Os peixes desta classe são, em 
geral, consumidos pela própria família do 
pescador, ou utilizados na alimentação de 

animais domésticos ou como iscas para a 
pesca de anzol. As espécies da classe anterior 
estão aqui incluídas, além do morrudo 
Paraucheniopterus galeatus, joaninhas Creniciclha 
spp., palometa Metynis lippincottianus , cascudo-
chinelo, linguado e peixe-tatu Rhamphichthys 
hahni (Fig. 1.10.6). As raias, como 
mencionado anteriormente, têm uma grande 
rejeição entre os pescadores como alimento, 
especialmente por “parir seus filhotes vivos”. 
Porém, o óleo do fígado dessa espécie é muito 
procurado pela comunidade ribeirinha para 
ser utilizado como medicamento da bronquite 
e da asma. As espécies desta classe podem ser 
utilizadas como matéria-prima para a ração 
destinada a alimentação de peixes criados em 
tanques-rede. Como no caso anterior, a 
filetagem do pescado consegue agregar 
valores e os elevá-los de categoria, como 
acontece durante a comercialização dos 
cascudos-chinelos. 

Exemplares do peixe-tatu Gymnotus 
inaequilabiatus, caboja Hoplostermum littorale, 
joaninha Creniciclha spp., jejú Hoplerythrinus 
unitaeniatus e muçum Symbrachus marmoratus, 
têm importância comercial na zona fluvial, 
onde são utilizadas como iscas vivas. Essa 
demanda é, entretanto, sazonal e, em certas 
épocas do ano, esses peixes alcançam bons 
preços de mercado.  

 
Figura 1.10.6. Peixe-tatu Rhamphichthys hahni 

capturado no reservatório de Itaipu – 
Classe V. 
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Formas de conservação 
O congelamento ou conservação em gelo são 
as principais formas de conservação do 
pescado ao longo do reservatório de Itaipu 
(Fig.1.10.7). Em 2009, a forma mais frequente 
de comercialização do pescado foi o 
congelado (64,3%), seguido de conservado no 
gelo (18,0%). Essas formas foram também as 
mais comuns nos anos anteriores, em 2008 o 
pescado congelado representou 74,4% e no 
gelo 20,0%, em 2005 esses valores foram 
67,1% e 22,6%, respectivamente. A 
comercialização do pescado a fresco (in 
natura) foi declarada por 5,7% dos pescadores. 
Esse valor foi inferior ao observado nos anos 
2005 (9,6%), 2004 (8,1%), 2003 (12,9%), 2001 
(14,9%), 2000 (14,8%) e 1997 (20,3%). 
Contudo, esse valor foi superior ao observado 
em 2008 (2,8%). A diminuição da 
comercialização do pescado a fresco, pode ser 
reflexos da capacidade de armazenagem em 
congeladores ao longo dos anos, sobretudo, 
com a chegada da energia elétrica aos 
acampamentos. Essa prática evidencia, 
aparentemente, um maior poder de retenção 
do pescado pelos pescadores, melhorando os 
preços obtidos na comercialização através de 
um aumento na capacidade de barganha na 
venda.  
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Figura 1.10.7. Formas de conservação do 

pescado no reservatório de Itaipu no 
ano de 2009. 

A comercialização in natura está relacionada com 
o procedimento de armazenar peixes em 
viveiros, principalmente o armado. Peixes desta 
espécie podem ficar confinados em grandes 
concentrações em caixotes de madeira ou em 
sangas de água, sendo eviscerados no momento 
da comercialização (Fig. 1.10.8). Outros peixes 
comercializados a fresco são os cascudos, que 
são mantidos vivos no arco e eviscerados 
quando momento da comercialização. 

 
Figura 1.10.8. Caixote utilizado como viveiro para 

armazenamento do armado Pterodoras 
granulosus utilizado pelos pescadores 
do reservatório de Itaipu antes da 
comercialização. 

A despeito da desvantagem em comercializar o 
pescado a fresco, muitos pescadores preferem 
fazê-lo desta forma, sobretudo os da zona 
fluvial do reservatório, evitando gastos com o 
consumo de energia elétrica para o 
resfriamento. Desta forma, diferenças na forma 
de conservação do pescado são observadas 
entre os desembarques da zona fluvial e das 
demais zonas (Fig.1.10.9). 
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Figura 1.10.9. Formas de conservação do 

pescado comercializado nas distintas 
zonas do reservatório de Itaipu em 
2009. 
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Ao longo do monitoramento, na zona fluvial, 
percebe-se alteração na forma de 
conservação do pescado. Por exemplo, em 
1993, ao contrário das demais zonas, a venda 
em gelo foi a principal. Em 1997 e 1998, a 
venda do pescado em gelo foi de apenas 
20,5% e 10,8%, respectivamente. Em 2000, 
esse percentual caiu para 7,1% dos 
pescadores, mas em 2001 subiu para 21,5%. 
A partir de então, esse percentual diminuiu 
gradativamente (2002=17,7%; 2003= 16,4% 
e 2004=16,9%) subindo levemente em 2005 
(18,2%) e voltando a casa dos 17,0% em 
2008. Em 2009, a conservação em gelo foi 
declarada por 14,5% dos pescadores da 
zona fluvial, o menor valor registrado desde 
2001. A redução nessa forma de 
conservação, pelo menos no ano de 2008 e 
2009, esteve relacionado com o aumento da 
comercialização do pescado na forma 
congelada. Na zona lacustre a conservação 
em gelo foi a mais utilizada alcançando 
18,0% dos pescadores que atuam nesta 
região. Em 2008, 24,1% dos pescadores 
utilizaram o gelo para a conservação do 
pescado, 26,4 % em 2005, 31,1% em 2004 e 
33,6% em 2003. Esses valores mostram uma 
queda evidente do uso do gelo no decorrer 
do monitoramento. Nessa zona a demora na 
revista das redes e o deslocamento por 
longas distâncias até os locais de 
desembarque obrigam os pescadores a 
levarem gelo em caixas de isopor para 
conservar o pescado até o desembarque 
(Fig. 1.10.10). O gelo em barra comprado 
em peixarias e distribuidoras tem preço 
elevado. Assim, os pescadores buscam 
comprar o gelo de pequenos agricultores, de 
outros pescadores, ou, quando possível, são 
produzidos em seu próprio congelador. 
Nesse caso, o gelo é formado geralmente 
dentro de garrafas descartáveis (Fig. 
1.10.10).  

 
Figura 1.10.10. Forma de conservação (gelo) 

utilizada por pescador da zona 
lacustre do reservatório de Itaipu. 

A forma de conservação congelada foi a mais 
frequente em todas as zonas do reservatório 
(Fig. 1.10.9).  O maior percentual foi observado 
na zona de transição, onde 79,5% dos 
pescadores declararam comercializar o pescado 
congelado, seguida pela zona lacustre (64,0%) e 
fluvial (52,8%). Essa tendência foi similar ao 
observado em 2008 e 2005. Entretanto, 
verificou-se declínio no pescado congelado nas 
três zonas em 2008 (fluvial=55,3%, 
transição=86,6% e lacustre=70,9%).  

Nas áreas mais internas (transição e lacustre) do 
reservatório, os congeladores são usados não 
somente para a conservação do pescado, mas 
também para outros tipos de alimento perecível, 
devido a parcerias entre os pescadores, 
pequenos proprietários rurais e comerciantes 
servidos pela rede elétrica (Fig. 1.10.11). 

 
Figura 1.10.11. Congelador na residência de 

pescador do reservatório de Itaipu. 
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A comercialização do pescado a fresco (in 
natura) foi realizada por 16,4% dos pescadores 
da zona fluvial. Essa forma de comercialização 
tem diminuído nesta, onde essa prática era 
comum. Em 2005, foi declarada por 28,6% dos 
pescadores, valor já bem inferior ao registrado 
em 2000, quando correspondeu a 52,0% dos 
pescadores. Em 2008 esse percentual caiu ainda 
mais (10,6%), voltando a subir em 2009.  

Outros processos de conservação como a 
salga/charque foram citados pelos pescadores 
das três zonas do reservatório (zona 
fluvial=4,2%; transição=0,8%; lacustre=3,9%). 
Embora esse procedimento ainda seja incipiente 
no reservatório, vem crescendo nos últimos 
anos. Em 2008, a frequência de pescadores que 
citaram salga/charque dos peixes foi de 1,6% na 
zona fluvial, 1,9% na zona de transição e 2,8% 
na zona lacustre. Os dados mostram um 
aumento desse procedimento no último ano, 
principalmente na região fluvial e lacustre.  Em 
geral, são utilizados nesse processo, peixes de 
reduzido valor comercial ou no caso da captura 
de grande quantidade de peixes que não é 
suportado pelo congelador. A defumação tem 
sido feita por alguns pescadores para 
comercializar o pescado criado em tanques-
redes como os pacus na zona lacustre do 
reservatório. Entretanto, estes não o citaram, 
talvez por entenderem que o peixe defumado 
não foi retirado de forma natural do lago (Fig. 
1.10.12).  

 
Figura 1.10.12. Processo de defumação para 

conservação do pescado na zona 
lacustre do reservatório de Itaipu. 

Cabe ressaltar que a despeito da maioria dos 
pescadores comercializarem o pescado 
congelado, foi comum a utilização de mais de 
uma forma de conservação no reservatório, 
especialmente manter primeiramente os 
peixes em gelo para depois congelá-los. 

Consumo de pescado 
O consumo de peixes pelos pescadores do 
reservatório de Itaipu e seus familiares é 
frequente, sendo que em 2009, 91,7% 
declararam que consumiram peixe pelo menos 
uma vez por semana (Fig. 1.10.13). Esse 
percentual foi similar ao observado nos anos 
anteriores. 

Cerca da metade dos pescadores consumiram 
peixe uma a duas vezes por semana (53,3%), 
31,1% consumiram em 3 a 4 refeições por 
semana e 7,3% em mais de cinco refeições. A 
frequência de pescadores que consumiam 
peixe em mais de cinco refeições por semana, 
era de 15,7% em 2002 e diminuiu 
gradativamente para 5,9% em 2005. Em 2008 
uma pequena recuperação foi observada 
8,0%, sendo que em 2009 esse valor foi 
próximo (7,3%).  

Apenas 0,9% dos pescadores declararam que 
não consomem peixe e 7,4% deles não 
responderam esta questão. 

7 a 8 dias  0,9%

1 a 2 dias  53,3%

todo di a  4,0%

3 a 4 dias  31,1%

5 a 6 dias  2,4%
n. consome  0,9%

n. respondeu  7,4%

 
Figura. 1.10.13. Consumo de pescado em dias 

por semana pelos pescadores do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 
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Na zona fluvial do reservatório foi registrada 
a maior proporção de pescadores que 
consomem peixe mais de cinco vezes por 
semana (12,0% - Fig. 1.10.14). Essa 
tendência foi observada nos anos anteriores, 
com maior valor registrado em 2002 (28,2%) 
e menor em 2004 (10,5%). Em relação a 
2008 (15,7%) este valor foi menor. Na zona 
de transição essa foi de apenas 7,0% e na 
lacustre de 5,8%.  A despeito do predomínio 
de pescadores que consomem peixes de 1 a 2 
vezes por semana, 1/3 dos pescadores 
consomem peixe de 3 a 4 vezes por semana 
principalmente nas zonas de transição e 
lacustre.  Na zona fluvial este valor cai para 
1/4. Assim, a dieta alimentar dos pescadores 
é rica em proteínas, sendo este valor acima 
do mínimo recomendado pela FAO. 

A frequência de consumo do pescado está 
relacionada, muitas vezes, a dificuldade de 
acesso a outros tipos de carne e de 
conservação do pescado, em alguns locais da 
zona fluvial do reservatório.  
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Figura 1.10.14. Consumo de pescado por 

semana nas distintas zonas do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

O pescado consumido pelos pescadores e 
familiares pertence a diversas categorias, 
mas, geralmente são de baixo valor 
comercial. Podem ser consumidos peixes 
das classes IV ou V ou formas juvenis de 
peixes das classes I e II. 

A carne bovina (gado) foi a carne mais 
consumida pelos pescadores do reservatório 
de Itaipu (Fig. 1.10.15), em 2009, foi citada 
por 25,3% deles. O frango foi o segundo tipo 
de carne (23,5%) e o peixe o terceiro (23,3%).   
Como vemos, o consumo de frango e peixe 
foi muito próximo. Em 2008 esses valores 
foram maiores quando 35,6% consumiam 
carne bovina, 33,2% a de peixe e 28,7% a de 
frango. Em 2009, ocorreu ainda uma inversão 
da carne de peixe em relação a de frango.  Em 
anos anteriores a 2005, o peixe era a carne 
mais consumida pelos pescadores (peixes em 
2004 = 31,9%, em 2003 = 37,4%, em 2002 = 
36,3% e 2001 = 36,7%). Ao longo dos 
últimos anos de monitoramento, verificou-se 
um aumento no consumo da carne bovina e 
de frango. Entre os tipos de carne mais 
comum, a de porco foi a menos consumida 
(12,0%) (Fig. 1.10.16). A frequência de 
pescadores que não declararam o tipo de 
carne mais consumido foi 14,0%, valor menor 
que a de 2008 (20,7%). Ressalta-se que 
geralmente os pescadores entrevistados 
mencionaram mais de um tipo de carne. 
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Figura 1.10.15. Origem da proteína animal 

consumida pelos pescadores do 
reservatório de Itaipu. 

O consumo da carne de frango é facilitado 
pelo menor preço desta e pela criação de 
galinhas caipiras por aqueles que residem na 
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zona rural.  Em 2009, muitos pescadores, de 
forma velada, afirmaram consumir carne de 
caça, representada na categoria outros 
(1,6%). Em 2005, esse valor foi semelhante 
(1,5%) e em 2008, esse foi bem menor 
0,5%. A carne de caça é considerada 
saborosa por alguns pescadores e, em certas 
ocasiões, são compelidos a caçá-los pelas 
dificuldades em adquirir outros tipos de 
carne que não a de peixe. Isso é mais 
acentuado durante o período de defeso, 
época em que a pesca é proibida. 
 

 

 
 Figura 1.10.16. Criação de porco de 

pescadores da zona fluvial no 
reservatório de Itaipu. 

Os pescadores necessitam permanecer na 
área de pesca, para assegurar sua posse do 
local e evitar roubos, e com a demora no 
recebimento do seguro desemprego, ou 

mesmo o seu não recebimento, muitos 
recorrem a esse expediente ilegal para 
sobreviverem. Para muitos, a caça preferida 
é a paca, porém outros animais, como 
capivaras, jacarés, tatus, catetos, veados, 
patos e pombas também são abatidos. 

Na zona fluvial do reservatório, 28,9% dos 
pescadores declararam que frango é a carne 
mais consumida. O peixe é consumido por 
25,4% e a carne bovina foi declarada por 
24,0% (Fig. 1.10.17). Valores estes, 
diferentes aos obtidos em 2008 quando a 
carne mais consumida nessa região foi a de 
peixe 44,6%, seguido da de frango (38,7%). 
Este fato sugere que em 2009 houve uma 
maior facilidade em obter outros tipos de 
carne que não a de peixe. Em 2005, o peixe 
também foi mais consumido na zona fluvial. 

Na zona de transição a carne mais 
consumida pelos pescadores foi a bovina 
(30,0%). Nessa zona foi registrada uma 
menor preferência pelo consumo de peixe 
(14,2%) e de frango (17,8%). Entretanto, 
cerca de ¼ dos pescadores dessa zona não 
responderam esta questão.  Em 2008 e 
2005, o consumo de carne bovina foi 
superior (48,4% e 38,9%) e de peixe inferior 
(17,0% e 22,2%). Cabe ressaltar, que em 
2009 houve um aumento no consumo de 
frango nessa zona em relação a 2008, 
quando este somava 13,8%. 

 Na zona lacustre, o peixe foi também a 
carne mais consumida (25,0%), seguido da 
bovina (24,4%). Nessa zona constatou-se 
um incremento no consumo de peixe em 
relação a 2005 (22,2%). É relevante salientar 
que, de maneira geral, foi observada queda 
no consumo de peixes em todas as zonas do 
reservatório de Itaipu. O consumo de peixe, 
então, parece estar associado a população de 
baixa renda, sendo o consumo de carne uma 
forma de realização pessoal. 
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Figura 1.10.17. Origem da proteína animal 

consumida pelos pescadores nas 
distintas zonas do reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

Fluxo de 
comercialização 
Ao longo do período de monitoramento, é 
evidente que as etapas envolvidas na 
comercialização do pescado desembarcado no 
reservatório de Itaipu apresentaram marcantes 
variações espaciais, tanto no número de 
intermediários (peixeiros) entre o pescador e 
o consumidor, como na importância que cada 
via representa no processo (volume 
comercializado).  

No reservatório de Itaipu, as principais 
formas de comercialização do pescado é a 
venda ao peixeiro e/ou no varejo (picado). 
Em 2009, a venda ao peixeiro foi declarada 
por 44,3% dos pescadores e venda a de 
forma picado por 43,1% (Fig. 1.10.18). 
Ressalta-se que, muitas vezes, essas duas 
formas de comercialização foram utilizadas 
simultaneamente pelo mesmo pescador. A 
frequência de venda ao peixeiro foi inferior 
ao registrado nos anos anteriores, 2008 
(55,3%), 2005 (55,4%), 2004 (49,4%), 2003 
(57,3%) e 2002 (64,6%). Verificou-se nos 
últimos anos, um aumento da 

comercialização no varejo (picado) no 
reservatório (2008 = 53,2%, 2005 = 50,7%, 
2004 = 41,1%, 2003 = 35,1% e 2002 = 
24,1%), com queda registrada em 2009 
(43,1%) em relação a 2005 e 2008.  

A comercialização do pescado nas colônias 
de pescadores tem diminuído. Em 2009e 
2008, 0,6% dos pescadores declararam 
vender o pescado para as colônias. Em 2005, 
este tipo de comércio, representou 3,1%, em 
2004 2,9%, em 2003 3,2% e em 2002 7,0%. 
A comercialização do pescado diretamente 
nos bares e mercados da região foi declarada 
por 5,9% dos pescadores. Essa frequência foi 
superior ao observado em 2008 (4,8%) e 
2005 (5,3%), e bem acima dos anos 
anteriores (2004 = 2,3%, 2003 = 3,0% e 
2002 = 2,5%).  

peixeiro

n. respondeu

picado

colônia

bar/mercado

consumo
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Figura 1.10.18. Fluxo da comercialização do 

pescado a partir dos pescadores do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

A preferência dos pescadores em vender o 
pescado para os peixeiros, mesmo com preços 
menores, está relacionada a facilidade na 
entrega e a falta de estrutura de escoamento 
para outros centros quando o mercado local  
torna-se saturado. Esta via de comercialização 
vem se fortalecendo com o decorrer do 
tempo, devido ao ingresso de pescadores nos 
pontos de pesca como peixeiros ou 
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representante destes peixeiros. Estes 
pescadores apresentam forte vínculo local, 
sendo na percepção dos pescadores mais 
confiáveis. Peixeiros de localidades mais 
distantes, algumas vezes deixaram de pagar os 
pescadores, tornando-os desacreditados. Em 
contrapartida, o peixeiro exige fidelidade de 
venda por parte dos pescadores, 
abandonando-os em seu local de pesca em 
casos extremos.  

 O peixeiro, pessoa física ou jurídica, 
geralmente, reside em vilarejos, ou cidades 
próximas ao reservatório, percorrendo sua 
área de comercialização de duas ou três vezes 
por semana, levando o suprimento necessário 
ao pescador, que é pago com pescado.  

A fragilidade no sistema de comercialização 
descrito acima e a dependência dos 
pescadores com relação aos peixeiros, fica 
evidentes quando os peixeiros deixam de 
comprar o pescado, quer seja pela baixa 
capacidade de estocagem das peixarias ou 
pelo surgimento de outros problemas como 
financeiro ou de saúde.  

Na zona fluvial do reservatório, à maioria dos 
pescadores comercializaram o pescado junto 
aos peixeiros (67,4% - Fig. 1.10.19). Essa 
frequência foi inferior ao registrado em 2008 
(82,7), 2005 (84,4%) e 2004 (81,8%). 
Entretanto, é nessa zona que os peixeiros 
apresentam maior atuação. Na zona de 
transição metade dos pescadores declararam 
vender o pescado para peixeiros, valor 
inferior ao registrado em 2008 (70,4%). Além 
disso, uma grande parte dos pescadores vende 
seu pescado também no varejo. Esta prática 
mostra que, nessa zona a dependência do 
peixeiro para a comercialização do pescado 
parece menor. Assim como na zona lacustre 
onde foi registrada a menor frequência de 
pescadores que vem o pescado para os 
peixeiros (33,0%). 
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Figura 1.10.19. Fluxo da comercialização do 

pescado a partir do pescador nas 
distintas zonas do reservatório no ano 
de 2009. 

A venda direta aos consumidores, denominada 
“picado” ou “varejo”, é realizada pelos 
pescadores que têm moradia no perímetro 
urbano, especialmente nas zonas de transição e 
lacustre. Porém, esta modalidade de 
comercialização era mais intensa na zona 
fluvial, pelo elevado rendimento dos cascudos 
na cidade de Guaíra. Em 2009, a 
comercialização do pescado no varejo foi 
declarada por 19,8% dos pescadores da zona 
fluvial. Esse valor foi próximo ao registrado no 
reservatório em 2008 (21,5%), e foi superior ao 
de 2005 (11,5%). Essa prática foi mais utilizada 
na zona lacustre e de transição, declarado por 
51,8% e 44,1% dos pescadores, 
respectivamente.  

Em 2009, assim como em 2008, apenas cinco 
pescadores da zona lacustre (1,0%) declararam 
que vendem o pescado para a colônia. Valor 
inferior ao de 2005, quando 5,3% dos 
pescadores declararam vender o pescado para a 
colônia, em 2004 (4,9%) e em 2003 quando 
alcançou 5,7%. Assim, a queda registrada em 
2008, parece ter sido estabilizada em 2009. Na 
zona fluvial apenas um pescador afirmou 
vender seu pescado para a colônia. Estas 
tiveram papel mais relevante na 
comercialização, principalmente no inicio do 
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monitoramento da pesca no reservatório (1987 
a 1992). Entretanto, com a descapitalização, 
má-administração e perda de seus meios de 
armazenamento e conservação do pescado, 
essas colônias cessaram a compra de pescado.  

A venda para bares e mercados não tem sido 
uma prática comum entre os pescadores do 
reservatório. Em 2009, foi declarada por 5,7% 
dos pescadores da zona fluvial, 2,3% da zona de 
transição e 7,3 da lacustre. Estes resultados 
mostram um grande aumento na venda de 
pescado para bares e mercados na zona fluvial 
em relação a 2005 (0,5%) e 2008 (2,6%). Em 
2008 esses valores foram semelhantes para as 
zonas de transição (1,9%) e lacustre (6,6%). 
Esta comercialização é feita, sobretudo, com 
estabelecimentos comerciais localizados 
próximos às praias artificiais do reservatório de 
Itaipu. A comercialização realizada com os 
mercados se restringiu àqueles pequenos 
estabelecimentos locais. O escoamento para os 
grandes centros barra na necessidade do 
SIF(Serviço de Inspeção Federal), que é 
expedido pelos órgãos de saúde pública. 

A elevada captura de espécies de baixo valor 
comercial, levou os pescadores a tentar, através 
do processo de filetagem, agregar algum valor  a 
espécies que antes eram  descartadas. O cará 
Satanoperca pappaterra, linguado Cathatiridium 
jenynsii, cascudos-chinelo Loricariichthys spp e 
Loricaria sp., dourado-cachorro Raphiodon 
vulpinus e exemplares jovens do armado 
Pterodoras granulosus, e da curvina Plagioscion 
squamosissimus, são as principais espécies 
processadas como filé. Assim, os pescadores 
conseguem, no comércio local, lucros razoáveis. 
A filetagem é feita de duas formas: (i) 
porquinho, o qual é retirado o couro, a cabeça e 
as nadadeiras (Fig. 1.10.20) e (ii) filé, no qual 
somente a carne é o produto final. Este 
processo ocorre principalmente na zona lacustre 
do reservatório. Os intentos para a proibição do 

transporte e comercialização do pescado em filé 
foram sustentados pela dificuldade dos órgãos 
de fiscalização em determinar o tamanho 
mínimo de captura para as espécies 
comercializadas nesta forma. A solução 
proposta e aceita foi a de se estabelecer 
correlações entre as estruturas remanescentes 
(base de nadadeiras, miômeros, pedúnculo 
caudal, etc.) do pescado filetado e o tamanho 
original do peixe. Com base em fatores de 
correção assim obtidos os tamanhos originais 
dos peixes processados poderiam ser obtidos. 
Na zona lacustre, a venda direta para o 
consumidor (picado) adquiriu papel relevante 
apenas nos últimos anos.  

 

 
Figura 1.10.20. Processamento do pescado 

para agregação de valor durante a 
comercialização. Porquinho do 
armado (a) e filé do cará (b). 

Perdas na comercialização  
De acordo com informações levantadas junto 
aos peixeiros, que são intermediários no 
processo de comercialização, ocorrem perdas 

a 

b 
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relevantes desde a aquisição do pescado nos 
pontos de desembarque até o consumidor.  

Essas perdas se relacionam, essencialmente, à 
quebra de peso com o armazenamento 
(congelamento), deterioração decorrente de 
falhas no processo de conservação e 
manipulação (congelamento-descongelamento) 
e, diferenças nos critérios de classificação do 
pescado nas várias etapas de comercialização. 
Com base nas informações prestadas por esses 
intermediários, foi possível estimar as perdas 
como segue: 

(i) Perda de cerca de 10,0% no peso na primeira 
fase da comercialização, desde a compra junto ao 
pescador até a venda ao atacadista, incluindo o 
período de armazenamento nos congeladores do 
peixeiro. Isso ocorre principalmente quando o 
pescado é entregue in natura. Atualmente, com a 
tendência de aumento no armazenamento em 
congeladores antes da comercialização, essa 
quebra é reduzida; 

(ii) Perda de 10,0% no peso, na segunda fase, 
desde a compra do atacadista até a venda aos 
distribuidores, incluindo o período de 
armazenagem; e  

(iii) Perda de cerca de 5,0%, na terceira fase, da 
compra pelo distribuidor até a venda ao 
consumidor. 

O pescado capturado em Itaipu segue rotas 
distintas de comercialização, mas basicamente, o 
destino são municípios próximos ao 
reservatório (os municípios da região oeste do 
Estado do Paraná) e outras cidades como 
Maringá, Paranavaí e Campina da Lagoa. Um 
volume pequeno tem sido escoado para os 
estados de Santa Catarina e São Paulo. 
Percursos maiores têm sido evitados pelos 
atravessadores, em virtude do pescado 
comercializado não apresentar certificação da 
vigilância sanitária (SIF), necessário para 
transporte interestadual. 

Ao longo dos diversos anos do monitoramento, 
é determinada a composição de preço do 

pescado ao consumidor com base nas 
informações de valores praticados para cada 
espécie, nos diferentes estágios do processo de 
comercialização (pescadores, colônias de pesca, 
intermediários da região, intermediários e 
mercados distribuidores). Porém em 2009, foi 
avaliada somente a composição de preço do 
pescado quando vendido pelo pescador 
diretamente ao consumidor ou seja, no varejo 
(picado) (Fig. 1.10.21). Esta forma de 
comercialização do pescado aumentou nos 
últimos anos, especialmente nas zonas de 
transição e lacustre do reservatório. Nessas 
zonas mais de 60,0% dos pescadores vendem 
peixes diretamente ao consumidor. Na zona 
lacustre, o valor do pescado no varejo atinge 
preço acima de 40,0% em relação ao preço pago 
nas outras zonas de pesca. Em geral, a zona de 
transição apresentou os menores valores de 
venda.  
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Figura 1.10.21. Preço pago nas diferentes 

espécies de peixe (pescado) pelo 
consumidor quando comercializado 
direto do pescador (picado) no 
reservatório no ano de 2009. 



 

 

 

 

Capítulo 1.11 
Biologia Pesqueira 

  

O pescado desembarcado em 2009 no reservatório de Itaipu 

 foi monitorado e os dados serão apresentados a seguir. Vinte 

pontos de desembarques foram considerados para a coleta dos 

dados, vale ressaltar que características limnológicas e de 

sedimentação de cada ponto de pesca foram levados em 

consideração. Estes pontos foram agrupados em três diferentes 

zonas (fluvial, transição e lacustre). 
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Captura de Juvenis 
No ano de 2009, dez espécies se destacaram 
por apresentarem uma maior participação 
no desembarque do pescado. Dentre estas, 
observou-se um percentual de imaturos 
acima de 50,0%  para o armado (88,1%), 
curvina (66,8%) e barbado (61,3%). Em 
2005, o percentual de imaturo  foi 
registrado para quatro espécies: armado 
(73,3%), curvina (75,3%), barbado (77,8%) e 
curimba (73,3%). Os imaturos foram 
constituídos por indivíduos que não tiveram 
a oportunidade de se reproduzir, ou seja, 
apresentavam tamanho inferior ao tamanho 
de primeira maturação. O tamanho 
determinado para a primeira maturação foi 
definida quando 50,0% dos indivíduos da 
população reproduziram pelo menos uma 
vez. 

Na sequência, serão apresentados de forma 
detalhada os dados das dez espécies que 
tiveram maior participação no desembarque 
em 2009. 

 

Pterodoras granulosus  

(Armado) 

Histórico  
A captura de juvenis do armado, desde o 
início do monitoramento (1988) do 
reservatório de Itaipu, apresentou percentual 
acima de 50,0% do total. Em 2009, este 
percentual foi de 88,1% (Fig. 1.11.1). 
Percentuais de imaturos acima de 90,0% 

foram registrados apenas nos anos de 2000, 
2001, 2002 e 2003. Segundo Agostinho et al. 
(1994) a primeira maturação do armado 
ocorre quando a espécie atinge 36,0 cm de 
comprimento padrão. 
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Figura 1.11.1. Percentagem de jovens e 

adultos do armado nos 
desembarques no reservatório de 
Itaipu. * Primeiro ano da interdição 
da pesca na piracema; # Interrupção 
no monitoramento. 

Mudanças nas estratégias de pesca durante o 
período do monitoramento pode ser a 
responsável pelas variações registradas na 
frequência de imaturos. Os dados revelam 
que até 1990, quando redes com malha de 
70,0mm eram pouco utilizadas, o percentual 
de imaturos capturados oscilava em torno 
de 60,0%. A partir de 1991, com a 
intensificação no uso desta malha, visando a 
captura da perna-de-moça, constatou-se um 
aumento na captura de juvenis do armado. 
Observou-se que a partir de 1995, devido às 
restrições impostas ao uso dessa malha, 
houve uma redução na percentagem de 
juvenis do armado.  

Outra mudança na estratégia de pesca 
ocorreu em 1998, quando as iscas dos 
espinhéis que eram baseadas em frutos e 
peixes foram substituídas por minhocas. 
Esta mudança levou a um aumento na 
percentagem de imaturos capturados. 
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Vale ressaltar que, mesmo com um índice de 
captura de indivíduos jovens acima de 
50,0%, a espécie se manteve abundante na 
pesca durante o monitoramento, com 
tendência ao crescimento. 

VARIAÇÕES TEMPORAIS 

O comprimento padrão dos indivíduos 
capturados variou entre 12,0 cm e 58,0 cm no 
período analisado (Fig. 1.11.2), sendo que a 
maioria concentrou-se nas classes de 
comprimento entre 21,0 cm a 29,0 cm, com 
valores modais na classe 24,0 cm no verão, 
outono e primavera e na classe 26,0 cm no 
inverno. 
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Figura 1.11.2. Distribuição sazonal de 
frequência do armado por classe de 
comprimento padrão (cm) por estação 
do ano em 2009 no reservatório de 
Itaipu. Diferença de cores marca 
transição de jovens para adultos. 

A primavera foi a estação do ano com maior 
número de indivíduos capturados, sendo que 
88,4% do total foram de indivíduos jovens 
com tamanho variando entre 16,0 cm a 34,0 
cm. Apenas um exemplar com 12,0 cm de 
comprimento padrão foi capturado durante o 

verão. Excetuando-se este exemplar, os 
menores indivíduos apresentaram 
comprimento padrão de 16 cm, com maior 
incidência no inverno. 

A grande variação em relação ao tamanho do 
armado durante o desembarque, 
provavelmente ocorreu devido à grande 
suscetibilidade da espécie para emalhar-se nas 
redes de espera, decorrente dos primeiros raios 
longos e rígidos de suas nadadeiras dorsais e 
peitorais e a baixa seletividade dos anzóis, em 
virtude da característica morfológica da espécie 
de apresentar uma abertura bucal grande.  

VARIAÇÕES ESPACIAIS 

Nas três zonas do reservatório de Itaipu 
foram realizadas análises para averiguar a 
distribuição de frequência de comprimento 
padrão do armado no ano de 2009 (Fig. 
1.11.3). As menores classes de comprimento 
padrão foram mais abundantes na zona de 
transição do reservatório que apresenta um 
ambiente semi-lêntico. 
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Figura 1.11.3. Distribuição de frequência do 
armado por classe de comprimento 
padrão (cm) nas diferentes zonas de 
pesca do reservatório de Itaipu no ano 
de 2009. 
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A maior amplitude de comprimento padrão 
em 2009 ocorreu na zona fluvial, assim como 
em 2005. Nessa zona, a mediana esteve 
próximo ao comprimento de 26,0 cm 
(14,1%), nas zonas de transição e lacustre foi 
de 24,0 cm com percentuais de 14,7% e 
21,3%, respectivamente. 

Assim como já mencionado, as mudanças nas 
estratégias de pesca provavelmente foi a causa 
da elevada captura de jovens na zona fluvial a 
partir de 1998.  

Prochi lodus l ineatus 

 

(Curimba) 

Histórico  

Na pesca do curimba durante o período do 
monitoramento predominou a captura de 
indivíduos adultos. A captura de juvenis 
oscilou de 1,2% em 2002 a 73,3% em 2005. 
Apesar da grande variação, apenas em 2005 
a captura de juvenis ultrapassou a 
percentagem de 50,0% (Fig. 1.11.4). Em 
2009 a captura de juvenis foi de 2,2%, 
sendo esta uma das menores percentagens 
registradas,  considerando o comprimento 
padrão de primeira maturação do curimba 
de 24,0 cm. 
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Figura 1.11.4. Percentagem de jovens e adultos 

do curimba nos desembarques no 
reservatório de Itaipu. * Primeiro ano 
da interdição da pesca na piracema; # 
Interrupção no monitoramento. 

VARIAÇÕES TEMPORAIS 

Os juvenis de curimba têm como habitat 
típico de crescimento as lagoas marginais 
existentes na várzea do rio Paraná, a 
montante. Esta característica faz com que a 
ocorrência destes indivíduos nos 
desembarques pesqueiros do reservatório de 
Itaipu seja altamente sazonal.  

Conforme Agostinho et al. (1993), os 
juvenis do curimba podem ser capturados 
fora de seu habitat típico durante o período 
de vazante, especialmente após períodos 
prolongados de cheias intensas. A retração 
da água durante a vazante traz da planície 
alagada para a calha dos rios uma grande 
quantidade de juvenis resultantes da desova 
anterior. Estes então permanecem na calha 
do rio por algum tempo e depois alcançam 
o reservatório.  
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A variação de frequência do curimba por 
classe de comprimento padrão durante o ano 
de 2009 foi de 14,0 cm a 58,0 cm (Fig. 1.11.5). 
A maioria dos indivíduos capturados 
concentrou-se nas classes de comprimento 
entre 29,0 cm a 35,0 cm, com valores modais 
na classe 30,0 cm no outono e no inverno. Na 
primavera o comprimento padrão 
predominante foi de 38,0 cm, no verão foi de 
34,0 cm.  

O maior número de indivíduos capturados 
ocorreu no outono (46,9%) seguido do verão 
(32,7%). A captura dos menores exemplares 
de juvenis de curimba foi registrada no 
inverno (1,7%) e no verão (1,6%) com 
comprimento padrão de 14,0 cm. Entretanto 
a maior percentagem de juvenis capturados 
foi observada no verão com tamanho 
variando de 14,0 cm a 22,0 cm.  
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Figura 1.11.5. Distribuição sazonal de 

frequência do curimba por classe de 
comprimento padrão (cm) por estação 
do ano em 2009 no reservatório de 
Itaipu. Diferença de cores marca 
transição de jovens para adultos. 

VARIAÇÕES ESPACIAIS 

Os dados coletados durante os desembarques 
no reservatório de Itaipu mostraram que em 
2009 a maioria dos curimbas foram 
capturados na zona fluvial (43,1%), seguido 
da zona de transição com 36,0% e da lacustre 
com 20,9% (Fig. 1.11.6). Este mesmo 
comportamento foi observado em 2005 para 
a zona fluvial quando o percentual também 
ficou acima de 40,0%. No período entre 1988 
e 1998 a zona fluvial foi a responsável por 
cerca de 75,0% das capturas do curimba.  

Na zona fluvial, o maior percentual de 
indivíduos capturados em 2009 apresentou 
comprimento padrão médio de 32,0 cm 
(15,0%), enquanto que nas zonas lacustre e de 
transição a mediana foi de 30,0 cm com 
percentuais de 19,1% e 12,2%, 
respectivamente (Fig. 1.11.6).  
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Figura 1.11.6. Distribuição de frequência do 

curimba por classe de comprimento 
padrão (cm) nas diferentes zonas de 
pesca do reservatório de Itaipu no ano 
de 2009. 
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Plagiosc ion squamosiss imus 

 
(Curvina) 

Histórico  

Desde o início do monitoramento no 
reservatório de Itaipu, a captura da curvina 
sempre apresentou mais de 75,0% de 
indivíduos jovens (Fig. 1.11.7). O ano de 2009 
foi o primeiro a apresentar um percentual 
abaixo deste índice, com 66,8% de juvenis de 
curvina. Estes dados foram baseados no fato 
de que o comprimento padrão considerado 
para a primeira maturação desta espécie é de 
26,0 cm.  
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Figura 1.11.7. Percentagem de jovens e adultos 

da curvina nos desembarques no 
reservatório de Itaipu. * Primeiro ano 
da interdição da pesca na piracema; # 
Interrupção no monitoramento. 

A despeito da elevada captura por pesca de 
juvenis o estoque vem respondendo 
satisfatoriamente ao esforço de pesca 
exercido. A queda em seu rendimento em 
2001, embora possa ser atribuída parcialmente 
à sobrepesca (neste ano a pesca amadora 

voltada à captura da curvina teve notável 
expansão), foi uma decorrência provável de 
outros fatores ambientais (Ambrosio et al., 
2001; Abujanra et al., 2002). 

VARIAÇÕES TEMPORAIS 

O comprimento padrão mediano da curvina 
no ano de 2009 foi de 24,0 cm, comprimento 
este, inferior ao estipulado para a primeira 
maturação. A variação de frequência por 
classe de comprimento padrão durante o este 
ano foi de 10,0 cm a 58,0 cm. 

No verão e no inverno, a maioria dos 
indivíduos se concentrou nas classes de 
comprimento entre 23,0 cm a 27,0 cm, já no 
outono e primavera, a maior concentração foi 
nas classes entre 21,0 cm a 27,0 cm (Fig. 
1.11.8). 
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Figura 1.11.8. Distribuição sazonal de 

frequência da curvina por classe de 
comprimento padrão (cm) por estação 
do ano em 2009 no reservatório de 
Itaipu. Diferença de cores marca 
transição de jovens para adultos. 
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VARIAÇÕES ESPACIAIS 

Assim como no último monitoramento, em 
2009 a maioria dos indivíduos capturados se 
concentrou nas classes de comprimento 
padrão de 21,0 cm a 27,0 cm com valor 
mediano de 24,0 cm para as três zonas do 
reservatório (Fig. 1.11.9).  

A zona lacustre foi a responsável pelo maior 
percentual de indivíduos capturados. Nesta 
zona também foram registradas uma maior 
abundância de exemplares de  menor porte 
e uma maior amplitude no tamanho dos 
exemplares nos desembarques.  
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Figura 1.11.9. Distribuição de frequência da 
curvina por classe de comprimento 
padrão (cm) nas diferentes zonas de 
pesca do reservatório de Itaipu no 
ano de 2009. 

 

 

Hypophthalmus edentatus 
 

 
(Perna de moça) 

Histórico 

Os dados de 2009 mostraram que a pesca 
sobre o estoque da perna-de-moça (sardela), 
assim como nos anos anteriores, ocorreram 
essencialmente sobre a população adulta (Fig. 
1.11.10). Neste ano, nenhum imaturo foi 
capturado. Para tanto, foi considerado 26,0 
cm como comprimento padrão para a 
primeira maturação. 

Mesmo no período de 1991 a 1995, quando o 
uso de redes com malha menor (70 mm) foi 
intensificado, houve uma baixa percentagem 
de imaturos capturados. Quanto ao maior 
percentual de imaturos capturados, este 
ocorreu em 2001 com um percentual de 7,8% 
do total.  
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Figura 1.11.10. Percentagem de jovens e 

adultos da perna-de-moça nos 
desembarques no reservatório de 
Itaipu. * Primeiro ano da interdição da 
pesca na piracema; # Interrupção no 
monitoramento. 
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VARIAÇÕES TEMPORAIS 

Os exemplares desembarcados no 
reservatório de Itaipu em 2009 
apresentaram uma variação de comprimento 
padrão entre 26,0 cm a 48,0 cm com maior 
concentração na classe de 35,0 cm a 41,0 cm 
e média de 36,0 cm para o verão, outono e 
inverno. Na primavera, a maioria dos 
indivíduos capturados apresentou 40,0 cm 
de comprimento padrão médio (Fig. 
1.11.11). 
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Figura 1.11.11. Distribuição sazonal de 

frequência da perna-de-moça por 
classe de comprimento padrão (cm) 
por estação do ano em 2009 no 
reservatório de Itaipu. 

VARIAÇÕES ESPACIAIS 

Apenas 1,0% do total dos desembarques 
ocorreram na zona fluvial, na zona de 
transição foram desembarcados 25,8% do 
total. A zona lacustre foi a responsável por 
73,2% do total dos indivíduos capturados, 
sendo esta também, a com maior amplitude 
de classes de comprimento padrão. 

A maioria dos indivíduos capturados na zona 
fluvial e lacustre apresentou uma variação de 
classe de comprimento padrão entre 35,0 cm 
e 41,0 cm com comprimento médio de 38,0 
cm e 36,0 cm, respectivamente. Na zona de 
transição a variação foi de 33,0 cm a 39,0 cm 
com comprimento padrão médio de 36,0 cm 
(Fig. 1.11.12). 
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Figura 1.11.12. Distribuição de frequência da 

perna-de-moça por classe de 
comprimento padrão (cm) nas 
diferentes zonas de pesca do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

Pinirampus pir inampu 

 
(Barbado) 

Histórico 

No ano de 2009, a percentagem anual de 
jovens do barbado registrada nos 
desembarques da pesca profissional foi de 
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61,3%, este valor foi inferior aos obtidos no 
período de 1990 a 2005 quando a captura de 
jovens desta espécie esteve acima de 70,0% e, 
superior aos dois primeiros anos de 
monitoramento quando o percentual se 
manteve próximo a 50,0% (Fig. 1.11.13). A 
baixa seletividade dos anzóis e a ampla 
abertura bucal da espécie explicam o alto 
percentual de jovens capturados durante todo 
o período do monitoramento, uma vez que os 
indivíduos são considerados adultos quando 
atingem 40,0 cm de comprimento padrão. 
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Figura 1.11.13. Percentagem de jovens e 

adultos do barbado nos 
desembarques no reservatório de 
Itaipu. * Primeiro ano da interdição da 
pesca na piracema; # Interrupção no 
monitoramento. 

VARIAÇÕES TEMPORAIS 

Durante o ano de 2009, a amplitude do 
comprimento padrão dos indivíduos 
capturados foi de 18,0 cm a 62,0 cm, sendo 
que a maioria concentrou-se nas classes de 
comprimento padrão entre 25,0 cm a 51,0 cm. 

Quando consideramos a estação do ano, a 
distribuição de frequência do barbado por 
classe de comprimento padrão foi de 31,0 cm 
a 45,0 cm no verão, 25,0 cm a 37,0 cm no 
outono, 31,0 cm a 51,0 cm no inverno e 29,0 
cm a 45,0 cm na primavera com médias de 

40,0 cm, 30,0 cm, 44,0 cm e 34,0 cm, 
respectivamente (Fig. 1.11.14). Conforme 
Agostinho et al., 1994, o comprimento padrão 
para esta espécie registrado nos primeiros 
anos da formação do reservatório de Itaipu 
foi de até 77,0 cm, comprimento este superior 
aos observados no último monitoramento. 

Do total de jovens capturados em 2009, 
40,2% foram no verão, 29,1% no outono, 
27,6% na primavera e apenas 3,1% no 
inverno. O comprimento padrão da maioria 
dos juvenis do barbado foi de 26,0 cm no 
verão, 30,0 cm no outono, 36,0 cm no 
inverno e 34,0 cm na primavera. 
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Figura 1.11.14. Distribuição sazonal de 
frequência do barbado por classe de 
comprimento padrão (cm) por estação 
do ano em 2009 no reservatório de 
Itaipu. Diferença de cores marca 
transição de jovens para adultos. 

VARIAÇÕES ESPACIAIS 

A maior captura de indivíduos jovens no ano 
de 2009 ocorreu na zona fluvial do 



Capítulo 1.11 Biologia pesqueira 
 

 159 

reservatório com 43,3%, com comprimento 
padrão variando na classe de 25,0 cm a 33,0 
cm. Na zona de transição o percentual foi de 
34,1% e na lacustre de 22,6%, ambas com 
comprimento padrão entre 31,0 cm a 39,0 cm. 
Em 2005, a percentagem de indivíduos jovens 
também foi maior na zona fluvial do 
reservatório. 

Os desembarques do barbado na zona fluvial 
registraram percentuais de 38,5% em 2009, 
quando a maior concentração de indivíduos 
apresentou comprimento padrão médio de 
30,0 cm. Do total de desembarques na zona 
de transição (32,9%) o comprimento padrão 
médio da maioria foi de 38,0 cm. Com relação 
à zona lacustre, o percentual foi 28,6% e o 
comprimento padrão médio da maioria foi de 
40,0 cm (Fig. 1.11.15). 
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Figura 1.11.15. Distribuição de frequência do 

barbado por classe de comprimento 
padrão (cm) nas diferentes zonas de 
pesca do reservatório de Itaipu no ano 
de 2009. 

 

 Hoplias sp.1 

 

(Traíra) 

Histórico 

Do início do monitoramento até 2005, a traíra 
desembarcada era classificada como Hoplias 
malabaricus. A partir de 2009 passou a ser 
identificada como Hoplias sp.1. Entretanto o 
comprimento padrão considerado para a 
primeira maturação foi mantido em 26,0 cm. 

A captura de juvenis de traíra nos 
desembarques da pesca profissional em 2009 
foi de 6,6%, este percentual foi similar aos 
demais anos de monitoramento, com exceção 
dos anos de 2002 e de 2003 quando a captura 
dos jovens se manteve próximo a 20,0% e do 
ano de 2000, quando não houve registros da 
captura de indivíduos jovens, obtendo, 
portanto, 100,0% de indivíduos adultos (Fig. 
1.11.16). 
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Figura 1.11.16. Percentagem de jovens e 

adultos da traíra nos desembarques 
no reservatório de Itaipu. * Primeiro 
ano da interdição da pesca na 
piracema; # Interrupção no 
monitoramento. 
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VARIAÇÕES TEMPORAIS 

Neste ano, a classe de tamanho do 
comprimento padrão das traíras desembarcadas 
esteve entre 18,0 cm a 38,0 cm (Fig. 1.11.17). 
Entretanto, Agostinho et al. (1994) relataram 
que exemplares desta espécie foram capturados 
com até 49,0 cm de comprimento.  
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Figura 1.11.17. Distribuição sazonal de 

frequência da traíra por classe de 
comprimento padrão (cm) por estação 
do ano em 2009 no reservatório de 
Itaipu. Diferença de cores marca 
transição de jovens para adultos. 

Dentre os jovens capturados, a maior 
concentração ocorreu no inverno cujo 
comprimento médio da maioria foi de 24,0 cm. 
Em relação ao total de desembarques, o inverno 
foi a estação do ano que apresentou a maior 
incidência de traíra com 44,5%, seguida da 
primavera com 25,5%, do outono com 20,8% e 
do verão com 9,4%.  

No inverno e no verão os indivíduos 
apresentaram comprimento padrão nas classes 
entre 27,0 cm a 33,0 cm, com valores modais na 
classe de 30,0 cm. No outono o comprimento 
padrão variou entre 29,0 cm a 33,0 cm com 
valor médio de 32,0 cm. Na primavera a 
variação do comprimento padrão foi de 25,0 cm 
a 31,0 cm e a média foi de 28,0 cm. 

VARIAÇÕES ESPACIAIS 

Os dados registraram que 14 jovens de traíra 
foram capturados em 2009 cujo comprimento 
padrão médio da grande maioria foi de 24,0 
cm. Destes exemplares, onze foram capturados 
na zona lacustre e apenas três na zona de 
transição. 

A zona que mais contribuiu com a captura da 
traíra foi a lacustre com percentual de 73,6% 
do total de indivíduos. Esta tendência também 
foi observada em 2005, tanto para a captura de 
adultos como de juvenis. A contribuição da 
zona fluvial e de transição foi de 13,7% e 
12,7%, respectivamente.  

Conforme a figura 1.11.18, a amplitude de 
classes de comprimento foi maior na zona 
lacustre. Quanto ao intervalo de classe de 
comprimento padrão da maioria, este foi de 
27,0 cm a 33,0 cm para as três zonas do 
reservatório de Itaipu. Porém, o comprimento 
padrão médio da maioria dos exemplares 
desembarcados foi de 28,0 cm na zona fluvial e 
30,0 cm nas zonas de transição e lacustre. 
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Figura 1.11.18. Distribuição de frequência da 

traíra por classe de comprimento 
padrão (cm) nas diferentes zonas de 
pesca do reservatório de Itaipu no ano 
de 2009.  
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Geophagus cf. proximus 

 

(Cará 1) 

Histórico 

Até 2005, o monitoramento do cará 1 não foi 
realizado. Assim, apenas a partir de 2009, dados 
referente a esta espécie passaram a ser 
mapeados. Neste ano, apenas 0,9% dos 
indivíduos capturados foram classificados como 
imaturos uma vez que o tamanho de primeira 
maturação considerado foi de 10,0 cm.  

VARIAÇÕES TEMPORAIS 

Os desembarques de 2009 apresentaram 
indivíduos com comprimento padrão 
variando de 8,0 cm a 26,0 cm. Dos oito 
juvenis de cará 1 capturados, quatro foram no 
outono, três no inverno e um na primavera.  

De acordo com a figura 1.11.19, a estação do 
ano com maior percentual de indivíduos 
capturados foi o outono (47,7%), seguido do 
verão (22,0%), primavera (16,0%) e inverno 
(14,3%). 

Em todas as estações do ano, a maior 
concentração de indivíduos ocorreu nas 
classes de comprimento padrão de 13,0 cm a 
17,0 cm com média de 16,0 cm.  
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Figura 1.11.19. Distribuição sazonal de 

frequência do cará 1 por classe de 
comprimento padrão (cm) por estação 
do ano em 2009 no reservatório de 
Itaipu.  

VARIAÇÕES ESPACIAIS 

O monitoramento do reservatório de Itaipu 
mostrou que em 2009, a zona lacustre teve a 
maior amplitude de classes de comprimento 
e o maior percentual de cará 1 capturados, 
perfazendo um total de 83,1%. Já a zona de 
transição apresentou um percentual de 
10,2% e a zona fluvial de 6,7%. Apesar da 
classe de comprimento padrão da maioria 
ter variado entre 13,0 cm a 17,0 cm para as 
três zonas, o comprimento médio obtido na 
zona lacustre foi de 16,0 cm e de 14,0 cm 
para as zonas fluvial e de transição (Fig. 
1.11.20).  
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Figura 1.11.20. Distribuição de frequência do 

cará 1 por classe de comprimento 
padrão (cm) nas diferentes zonas de 
pesca do reservatório de Itaipu no ano 
de 2009.  

 

Satanoperca pappaterra 

 

(Cará 2) 

Histórico 

Neste ano, assim como na maioria dos anos 
em que o reservatório de Itaipu foi 
monitorado, a captura do cará 2 foi nula (Fig. 
1.11.21), pois o tamanho da primeira 
maturação desta espécie ocorre quando os 
indivíduos atingem 8,0 cm de comprimento.  

A captura de cará 2 foi registrada apenas nos 
anos de 1988 (1,0%) e 1992 (1,7%).  

Considerando as dez espécies mais 
capturadas no reservatório, esta ocupou em 
2004 a sétima posição, passando a ocupar 
em 2005 a sexta posição. Assim, observa-se 
que a captura do cará 2 vem aumentando de 
forma significativa nos últimos anos.  
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Figura 1.11.21. Percentagem de jovens e 

adultos do cará 2 nos desembarques 
no reservatório de Itaipu. * Primeiro 
ano da interdição da pesca na 
piracema; # Interrupção no 
monitoramento. 

VARIAÇÕES TEMPORAIS 

A amplitude de comprimento dos 
indivíduos capturados em 2009 variou entre 
8,0 cm a 32,0 cm. Independente da estação 
do ano, a maior concentração ocorreu nas 
classes de comprimento padrão de 15,0 cm 
a 19,0 cm com média de 16,0 cm (Fig. 
1.11.22). Ressaltamos que não foram 
capturados jovens desta espécie em 
nenhuma das estações do ano.  
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Figura 1.11.22. Distribuição sazonal de 

frequência do cará 2 por classe de 
comprimento padrão (cm) por estação 
do ano em 2009 no reservatório de 
Itaipu. 

VARIAÇÕES ESPACIAIS 

O maior percentual de indivíduos 
capturados concentrou-se na zona lacustre 
com 93,4%, seguido da zona de transição 
com 4,7% e da zona fluvial com 1,9%. 
Entretanto, o comprimento padrão médio 
foi de 16,0 cm para as três zonas do 
reservatório com variação nas classes entre 
15,0 cm a 19,0 cm (Fig. 1.11.23). A maior 
amplitude de classes de comprimento 
padrão também foi observada na zona 
lacustre.  
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Figura 1.11.23. Distribuição de frequência do 

cará 2 por classe de comprimento 
padrão (cm) nas diferentes zonas de 
pesca do reservatório de Itaipu no ano 
de 2009. 

Pterygopl i chthys ambroset t i  

 
(Cascudo mole) 

Histórico 

O cascudo mole passou a fazer parte das dez 
espécies que se destacam nos desembarques 
do reservatório de Itaipu apenas em 2009. 
Neste ano, 31,9% dos indivíduos capturados 
eram jovens, ou seja, apresentaram 
comprimento padrão inferior a 24,0 cm. 
Assim, não há informações referentes a esta 
espécie para os anos anteriores.  
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VARIAÇÕES TEMPORAIS 

A amplitude de classe do comprimento padrão 
desta espécie variou de 16,0 cm a 48,0 cm em 
2009. Do total de indivíduos capturados, a 
percentagem por estação do ano foi de 29,4% 
no inverno, 28,3 % no verão, 23,8% na 
primavera e 18,6% no outono. Com relação ao 
total de jovens, as percentagens de captura 
foram de 44,3%  no verão, 26,7% no inverno, 
15,7% no outono e 13,0% na primavera.  

O comprimento médio da maioria dos 
indivíduos capturados foi de 22,0 cm no 
verão, 23,0 cm no outono, 24,0 cm no 
inverno e 28,0 cm na primavera (Fig. 1.11.24). 
Entretanto o comprimento médio da maioria 
dos jovens foi de 22,0 cm em todas estações 
do ano. Com relação a classe de comprimento 
padrão do total de capturados, os intervalos 
foram de 19,0 cm a 25,0 cm no verão, 21,0 
cm a 27,0 cm no outono e inverno e de 25,0 
cm a 31,0 cm na primavera.  
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Figura 1.11.24. Distribuição sazonal de frequência 

do cascudo mole por classe de 
comprimento padrão (cm) por estação 
do ano em 2009 no reservatório de 
Itaipu. Diferença de cores marca 
transição de jovens para adultos. 

VARIAÇÕES ESPACIAIS 

A composição da espécie nos desembarques 
realizados nas diferentes zonas do 
reservatório, mostrou que as capturas 
apresentaram um maior número de indivíduos 
jovens na zona de transição, cujo 
comprimento padrão médio foi de 22,0 cm. 
Nesta zona, também foi registrada uma maior 
amplitude de classes de comprimento padrão 
dos indivíduos (Fig. 1.11.25). 

Quando considerado o total de 
desembarques, a maior percentagem ocorreu 
na zona lacustre (44,3%), seguido da zona de 
transição (33,8%) e da fluvial (21,9%). Nestas 
zonas, o comprimento padrão médio da 
maioria dos indivíduos foi de 24,0 cm, 22,0 
cm e 30,0 cm, respectivamente. Já os 
intervalos de classes do comprimento padrão 
obtidos foram de 21,0 cm a 27,0 cm para a 
zona lacustre, 19,0 cm a 25,0 cm para a zona 
de transição e de 25,0 cm a 33,0 cm para a 
fluvial. 
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Figura 1.11.25. Distribuição de frequência do 

cascudo mole por classe de 
comprimento padrão (cm) nas 
diferentes zonas de pesca do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 
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Cichla piqui t i i  

 
(Tucunaré azul) 

Histórico 

Apesar do monitoramento do reservatório 
de Itaipu ocorrer desde 1988, este foi o 
primeiro ano em que o tucunaré azul esteve 
entre as dez espécies que mais se 
destacaram nos desembarques. Esta 
apresentou baixos níveis de captura de 
imaturos em 2009, perfazendo apenas 0,9% 
do total. Enquanto que 99,1% dos 
indivíduos capturados foram de adultos. 
Para determinar estas percentagens, 
considerou-se 16,0 cm como comprimento 
padrão da primeira maturação. 

VARIAÇÕES TEMPORAIS 

Os dados mostram que apenas um exemplar 
de tucunaré azul jovem foi desembarcado 
no verão de 2009, nas demais estações não 
houve nenhum registro.  

Considerando o total de desembarques, a 
maioria das capturas ocorreu no outono 
com 35,4%, seguido do verão com 33,6%, 
do inverno com 15,9% e da primavera com 
15,0%. O comprimento padrão médio da 
maioria dos indivíduos no verão e 
primavera foram de 24,0 cm, no inverno foi 
de 23,0 cm e outono 22,0 cm (Fig. 1.11.26).  

A amplitude de classe de comprimento 
padrão variou de 12,0 cm a 40,0 cm. Porém, 

o intervalo de classes de comprimento 
padrão da maioria dos indivíduos foi de 23,0 
cm a 31,0 cm no verão e de 21,0 cm a 25,0 
cm no outono, inverno e primavera. 
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Figura 1.11.26. Distribuição sazonal de 

frequência do tucunaré azul por classe 
de comprimento padrão (cm) por 
estação do ano em 2009 no 
reservatório de Itaipu. Diferença de 
cores marca transição de jovens para 
adultos. 

VARIAÇÕES ESPACIAIS 

Na zona fluvial, apenas quatro indivíduos foram 
capturados em 2009. Destes, um apresentou 
comprimento padrão médio de 22,0 cm e três 
apresentaram comprimento de 20,0 cm. 

Nas zonas de transição e lacustre o 
comprimento padrão médio da maioria foi de 
22,0 cm e o intervalo de classes para as duas 
zonas foi de 21,0 cm a 25,0 cm (Fig. 1.11.27). 
Entretanto a maioria dos indivíduos foi 
capturada na zona lacustre (85,0%), seguido da 
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zona de transição (11,5%). A maior amplitude 
de classe de comprimento padrão também foi 
observada na zona lacustre. 
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Figura 1.11.27. Distribuição de frequência do 

tucunaré azul por classe de 
comprimento padrão (cm) nas 
diferentes zonas de pesca do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 1.12 
Percepções 

  

Neste capítulo são discutidas as 

percepções dos pescadores sobre os órgãos relacionados a 

atividade pesqueira, seu entendimento sobre os problemas e as 

dificuldades para a realização das atividades de pesca. Serão 

analisadas as sugestões dos pescadores para resolver essas 

questões, que promoveriam a inclusão social, o respeito enquanto 

classe trabalhadora e a melhoria na sua condição de vida. 
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Avaliação das instituições 

COLÔNIAS DE PESCADORES 

A relação de dependência das Colônias de 
pescadores profissionais do reservatório de Itaipu 
em relação às prefeituras é uma tendência 
constatada desde o início do monitoramento, 
principalmente na obtenção de terrenos para a 
construção das sedes próprias e na compra de 
equipamentos para seu bom funcionamento.  

De acordo com o apoio dado pelas prefeituras 
locais, uma Colônia pode passar facilmente de 
bem para mal estruturada, e vice versa. A 
existência de um espaço físico para reuniões e 
atendimento aos associados é fundamental para 
uma boa avaliação por parte dos pescadores.  

Atualmente, as colônias em funcionamento na 
região do lago são: Colônia Z-12 com sede no 
município de Foz de Iguaçu, Colônia de 
Pescadores de São Miguel do Iguaçu no 
município de São Miguel do Iguaçu, Colônia de 
Pescadores de Itaipulândia na cidade de 
Itaipulândia, Colônia Nossa Senhora dos 
Navegantes no município de Santa Helena (união 
da Colônia de pescadores Real Z-20 e Nossa 
Senhora dos Navegantes), Colônia Z-15 na 
cidade de Marechal Cândido Rondon e a Colônia 
Z-13 no município de Guaíra.  

Todas as colônias da região apresentam algum 
tipo de problemas, e mesmo as mais antigas 
ainda apresentam infra-estrutura inadequada. Por 
exemplo, a Colônia de Guaíra, que tinha câmaras 
frias e veículo de transporte, acabou perdendo-
os. Essa Colônia de Pesca, através de parceria 
junto a Secretaria de Agricultura e Pesca, 
conseguiu captar recursos para a construção de 
um abatedouro de peixes na cidade de Guaíra 
que nunca funcionou de verdade.  

Hoje, as Colônias de Guaíra, Nossa Senhora dos 
Navegantes, Foz do Iguaçu, Itaipulândia e de São 
Miguel do Iguaçu têm sede própria. Já, a Colônia 

de Marechal Cândido Rondon, ainda não possui 
sede própria, desenvolvendo suas atividades em 
uma sala alugada, proporcionando um 
atendimento inadequado para seus associados, 
sendo a maioria deles são oriundos dos 
municípios de Mercedes, Pato Bragado e distrito 
de Porto Mendes, locais distante do escritório da 
Colônia. Esta colônia antigamente atendia na 
cidade de Pato Bragado. Algumas das colônias 
mencionadas estão representadas na Fig. 1.12.1 e 
seus presidentes na Fig. 1.12.2.  

  

  

  

 

Figura 1.12.1. Sede de Colônias de Pescadores, 
da esquerda para a direita, em cada 
linha. Linha 1: Colônias de Pescadores  
de Foz de Iguaçu (Z12 – área 12) e 
Colônia de Pescadores de São Miguel 
do Iguaçu (Z11 –  área  11). Linha 2: 
Colônia de Pescadores de Itaipulândia 
(ACPI – área 10) e Colônia de 
Pescadores Nossa Senhora dos 
Navegantes de Santa Helena (área 8). 
Linha 3: Colônia de Pescadores de 
Entre Rios do Oeste (Colônia São 
Francisco – área 7) , Colônia de 
Pescadores de Marechal Cândido 
Rondon (Z15 – área 5), e Linha 4: 
Colônia de Pescadores de Guaíra (Z13 
– área 1). 
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Figura 1.12.2. Presidentes das colônias de 

pescadores em exercício no ano de 
2009, da direita para a esquerda: Flávio 
Kabroski, presidente da Colônia Z12 de 
Foz de Iguaçu; Adilson Borges, 
presidente da Colônia de S. Miguel do 
Iguaçu; Rudi L. Eberhard e Irineu 
Schimidt, integrantes da diretoria das 
Colônias de Guairá e N. Sra. 
Navegantes; Marino G. Both, presidente 
da Colônia Z-15 de Marechal Cândido 
Rondon; Ademar Vargas, presidente da 
Colônia de Itaipulândia; Walter Kist, 
presidente da Colônia São Francisco de 
Entre Rios do Oeste;  

Para o ano 2009, a maioria dos pescadores 
considerou o desempenho das colônias como 
ótimo ou bom (89,2%) (Fig. 1.12.3). Esse 
valor é próximo ao verificado desde 2001 
(2008 = 87,4%; 2005 = 85,2; 2004 = 87,4%; 
2003 = 88,4%; 2002 = 88,1%; 2001 = 88,9%) 
A proporção de pescadores que considerou o 
desempenho das colônias como ruim 
continuou em declínio passando de 2,0% em 
2005, para 0,5% em 2008 e atingindo apenas 
0,4% do total de entrevistados em 2009.  

ótimo  43,2%

bom  46,0%

regular  5,7%
ruim  0,4%

n. respondeu  4,7%

 
Figura 1.12.3 Avaliação dos pescadores sobre 

as Colônias de Pescadores, dados 
agrupados. 

Quando os dados foram analisados por zona 
de pesca, notou-se que, em 2009, o 
desempenho das colônias foi considerado 
positivo (avaliação de ótimo e bom) em todas 
elas (superior a 88,5% dos entrevistados), 
sendo maior na zona de transição (91,3% - 
Fig. 1.12.4). Esses resultados foram similares 
aos verificados em 2008, quando a zona de 
transição também apresentou o maior número 
de pescadores que qualificaram como ótimo e 
bom os serviços das colônias de pescadores 
(89,3%). 

De maneira geral, o bom trabalho 
desenvolvido pela maioria das colônias, e a 
emancipação das novas colônias e associações 
de suas sedes originais, tiveram repercussão 
positiva entre os pescadores. Isto indica 
também que as intervenções que ocorreram 
no passado solucionaram de maneira 
satisfatória os problemas que algumas 
colônias apresentavam. 
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Figura 1.12.4. Avaliação dos pescadores sobre 

as Colônias de Pescadores, por zona 
de pesca no ano de 2009.  

As zonas de transição e lacustre 
apresentaram cada uma, 6,7% de reprovação 
(regular e ruim). O menor índice de 
reprovação foi registrado na fluvial (4,1%). 
Esses resultados divergiram dos observados 
no ano de 2008, quando a zona fluvial 
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apresentou o maior índice de reprovação 
(12,6% dos entrevistados). Para a zona de 
transição e lacustre esses valores se 
mantiveram próximos aos observados em 
2008 (5,7% e 6,8%, respectivamente). Dessa 
forma, podemos perceber significativa queda 
na diminuição no índice de reprovação das 
colônias na zona fluvial em relação a 2009, 
mantendo-se relativamente estável nas zonas 
de transição e lacustre. 

 Como explicação para o bom desempenho 
das Colônias em 2009, os pescadores 
consideraram como pontos relevantes: i) o 
bom atendimento, ii) o fato das colônias dar 
auxílio aos pescador, sendo importante para 
a atividade pesqueira (os dois primeiros itens 
foram respondidos principalmente por 
pescadores das zonas fluvial e lacustre) e iii) 
o auxílio da colônia em relação a 
documentação necessária para regularizar sua 
atividade (preocupação constatada 
principalmente na zona fluvial) (Fig. 1.12.5). 
Esse resultado foi semelhante ao de 2008 
quando o bom atendimento também foi a 
principal razão levantada pelos pescadores, 
para considerar positivo os serviços das 
colônias, seguido do apoio dados aos 
pescadores. A solução de problemas 
relacionados com a documentação também 
ficou na terceira colocação em 2008.   

Os demais itens como dá orientação, renova 
carteira, apoia os pescadores, é bom e etc., 
foram considerados de menor importância. 
Cabe ressaltar que, como nos anos 
anteriores, houve um grande número de 
pescadores que não responderam às 
questões. Isso ocorreu em todas as zonas do 
reservatório, mas em especial na zona 
lacustre. É válido destacar que, mesmo entre 
aqueles que consideraram o desempenho das 
colônias ótimo ou bom, houve respostas 
negativas, como “acabou com o rio”, “falta 

alguma coisa”, “a colônia é fraca”, “a colônia 
deveria ser mais rígida”, “não dá assistência”, 
“não cumpre com a verdade” “pouco 
empenho por parte das colônias” e “teve 
problemas”. Todas essas repostas foram 
incluídas em uma categoria denominada de 
“outros”.  
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Figura 1.12.5. Principais pontos positivos 

levantados sobre as Colônias de 
Pescadores, por zona de pesca no 
ano de 2009. 

A qualidade no atendimento, a prestação de 
serviços e o apoio dado aos associados foram 
pontos cruciais para uma boa avaliação das 
colônias. Assim, pela percepção dos 
pescadores, dentre os serviços mais 
estimados estiveram a liberação de novas 
carteiras de pesca, a renovação de carteiras, o 
encaminhamento para a obtenção do seguro 
desemprego, a orientação dos pescadores em 
relação às portarias e legislação da pesca, e, 
principalmente, a valorização do pescador 
enquanto profissional, frente as discussões 
com outras categorias, o que promoveu a 
união da classe.  

Pescadores resignados tendem a classificar as 
atividades (desempenho) da administração das 
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Colônias como “sem problemas”, revelando 
que estas não interferem na sua profissão 
e/ou vida cotidiana, apenas seguindo as leis 
vigentes. Em 2005, dos pescadores que 
avaliaram positivamente o papel das colônias, 
nenhum teve essa percepção de indiferença.  

Entre os pescadores que avaliaram 
negativamente (regular e ruim) os serviços das 
colônias somente 8 citaram o motivo. Dois 
pescadores da zona fluvial alegaram a 
existência de muita “carteira fria”, fornecida 
pela colônia, outros dois agora da zona 
lacustre, relataram que a colônia não faz nada. 
Na zona de transição, a falta de fiscalização 
foi lembrada por um pescador. A alegação de 
que a colônia só quer dinheiro e só serve para 
fazer documentos, foi verificada na zona 
fluvial (um pescador cada).  

Devemos destacar que, o número de 
pescadores que informaram o motivo que os 
levaram a avaliar as colônias de forma positiva 
ou negativa foi baixo, e comparações com 
anos anteriores não foram possíveis de se 
realizar. Isso devido ao fato dos pescadores 
terem receio de tornar pública a sua opinião. 

Os pescadores do reservatório também 
foram questionados sobre os principais 
serviços, prestados pelas colônias e utilizados 
por eles. Conforme a figura 1.12.6, a 
regularização de documentos foi o serviço 
mais utilizado nas três zonas do reservatório, 
sendo esse também o principal serviço 
demandado em anos anteriores. Em 2009, o 
segundo serviço mais requerido foi “quando 
que precisa”, verificado majoritariamente na 
zona lacustre, seguido pela obtenção do 
seguro desemprego. Outras respostas 
lembradas pelos pescadores foram “sempre”, 
e de que aproveitam as reuniões realizadas 
nas colônias para obter informações 
importantes.    
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Figura 1.12.6. Principais serviços utilizados 

pelos pescadores junto as Colônias de 
Pescadores por zona de pesca do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 

As outras respostas foram irrelevantes, porém 
o comparecimento nas colônias para comprar 
redes de pesca e para fazer empréstimo foi 
apontado por um pescador da zona lacustre do 
reservatório. Respostas subjetivas como “para 
tudo”, “diariamente”, “frequentemente”, “ás 
vezes”, “bom”, “todo ano” e etc. também 
foram verificadas em 2009. Três pescadores da 
zona fluvial relataram ainda, que utiliza a 
colônia de pesca somente para pagar a 
mensalidade e assim regularizar a sua atividade. 
Vale destacar que um elevado número de 
pescadores não respondeu essa questão, com 
maior proporção na zona de transição (71,1%), 
seguida da lacustre (36,2%) e fluvial (26,7%).  

Com relação à participação dos pescadores 
nas atividades das colônias durante 2009, um 
total de 29,5% afirmou frequentar todas as 
reuniões (Fig. 1.12.7), valor superior ao 
observado em 2008 (26,8%), 2005 (23,5%), 
2004 (26,6%), 2003 (25,6%) e 2002 (24,1%). 
Em 2009, assim como nos outros anos 
citados, tem sido comum a participação de 
mais da metade dos pescadores na maioria 
das reuniões (Fig. 1.12.7).  
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Figura 1.12.7. Frequência de participação nas 

reuniões das Colônias de Pescadores 
no ano de 2009.  

Aqueles com participação baixa nas reuniões 
das colônias (raramente ou nunca) somaram 
10,5% do total, valor semelhante ao registrado 
em 2008 (10,9%) e inferior ao de 2005 
(13,1%), 2004 (12,2%) e 2003 (11,4%), porém 
superior ao observado em 2002 (3,9%). Um 
baixo porcentual de entrevistados optaram por 
não responder a questão (7,2%), valor próximo 
ao o observado em 2008 (6,7%), 2005(6%), 
2004 (6,1%), de 2003 (6,8%). Entretanto, 
todos estes percentuais foram inferiores ao de 
2002 (10%). 

Esses resultados demonstram a preocupação 
dos pescadores com questões relacionadas à 
pesca, e da importância em legitimar e 
fortalecer a categoria. As razões que motivaram 
os pescadores a participarem das reuniões da 
categoria nos últimos anos foram discutidas de 
forma mais complexa em relatório anteriores.  

Quando a mesma questão é analisada de forma 
separada nas diferentes zonas do reservatório, 
verifica-se que, em 2009, a zona lacustre 
apresentou o maior percentual de pescadores 
que participaram de todas ou da maioria das 
reuniões (87,6%), padrão semelhante ao 
registrado em anos anteriores. Na zona fluvial 
esse percentual foi de 75,1% e na de transição 
de 75,8% (Fig. 1.12.8). Dentre aqueles que 
raramente ou nunca participam das reuniões, 
ou ainda os que não responderam à questão, a 
maior proporção foi observada na zona de 

fluvial (24,9%) seguida pela de transição 
(24,2%). Esses resultados seguiram o padrão 
do ano de 2008.  
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Figura 1.12.8. Frequência de participação nas 

reuniões das Colônias de  Pescadores 
por zona de pesca no ano de 2009. 

Dentre os principais motivos que estimulam os 
pescadores a participar das reuniões esteve o 
de se manter informado, o mais citado em 
todas as zonas de pesca, porém 
proporcionalmente mais frequente na zona 
lacustre (Fig. 1.12.9). Vale destacar que grande 
parte dos pescadores não respondeu à questão, 
perfazendo 8,6% dos entrevistados na zona 
fluvial, 6,0% na zona de transição e 7,0% na 
zona lacustre. Esse resultado se assemelha ao 
observado em 2008, 2005, 2004 e 2003.  
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Figura 1.12.9. Principais motivos que levam os 

pescadores a participar das reuniões 
das Colônias de Pescadores, por zona 
de pesca no ano de 2009. 



Monitoramento do rendimento e da socioeconomia da pesca no reservatório de Itaipu 
 

 174 

O segundo motivo mais importante foi “é 
importante participar”, também mais 
frequente na zona lacustre. Entretanto, esta 
resposta não foi constatada em 2008. A 
terceira posição foi ocupada pela questão do 
interesse pessoal, esse item ocupou a segunda 
posição em 2008, no lugar de “é importante”.  

Embora algumas respostas de pescadores que 
afirmaram participar da maioria das reuniões 
possam parecer negativas, como “mora 
longe”, “falta de tempo” ou “dificuldade para 
ir às reuniões por falta de transporte” é 
provável que estas se refiram ao porque os 
pescadores não participam das reuniões das 
entidades. Em anos anteriores, houve a 
ocorrência de justificativas como “necessidade 
de se reunir”, “faz parte da diretoria”, “onde 
se decidem as coisas”, “poder opinar”, ou 
“fazer e renovar os documentos” ou ainda 
“entregar as fichas da UEM”.  

Em 2009, não foram registrados motivos 
como: “vender peixes” e “quando fica 
sabendo”.  

O número de pescadores que apresentaram 
justificativas por não participarem ou 
raramente frequentarem as reuniões das 
colônias foi muito baixo, a falta de tempo foi 
lembrada por dois pescadores da zona 
lacustre e um da zona fluvial. A existência de 
“muita mentira” foi alegada por três 
pescadores da zona fluvial, além do fato do 
pescador não gostar das reuniões. Assim, 
comparações com anos anteriores não foram 
possíveis. Outros motivos citados incluem é 
bom participar, para se informar, é ótimo e 
sempre vai. Estes apesar de apresentar cunho 
positivo, provêm de pescadores que alegaram 
participar pouco (raramente) das reuniões. O 
número de pescadores que não responderam 
este item foi elevado em todas as zonas de 
pesca.  

Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP) 
O órgão de controle ambiental do Estado do 
Paraná apresentou, em 2009, um elevado 
percentual de pescadores que considerou sua 
atuação como boa e ótima, somando 73,7% do 
total de entrevistados (Fig. 1.12.10). Esse valor 
foi superior ao observado em 2004 (65%), 
2003 (57%), 2002 (54,1%) e 2001 (67%), 
porém semelhante ao verificado em 2005 
(72,7%) e inferior ao obtido em 2008 (84,4%). 
Em 2009, 17,7% dos pescadores consideraram 
o desempenho do IAP regular, enquanto que 
apenas 2,1% como ruim. Esses valores foram 
em 2005 (regular: 18,8%; ruim: 3,8), 2004 
(regular: 24,4%; ruim: 3,8%) e 2003 (regular: 
28,8%; ruim: 8,6%). Em 2008, apenas 6,0% 
dos pescadores entrevistados avaliaram como 
regular o serviço do IAP e 3,0% como ruim, 
seguindo a tendência dos últimos anos. 

 ótimo  20,6%

 bom  53,1%  regular  17,7%

 ruim  2,1%

 n. respond.  6,5%

  
Figura 1.12.10. Avaliação dos pescadores sobre 

o IAP (Instituto Ambiental do Paraná), 
dados agrupados no ano de 2009. 

Em relação às zonas de pesca, foi possível 
observar que a proporção de pescadores com 
avaliação ótima e boa do IAP foi elevada em 
todas as zonas, principalmente na lacustre 
(64,5% dos pescadores entrevistados) (Fig. 
1.12.11). Na zona lacustre observou-se 
acentuado aumento em relação a insatisfação 
dos pescadores sobre os serviços prestados 
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pelo IAP,  quando o percentual passou de 
14,2% em 2008 para 56,5% de insatisfeitos. 
Na zona de transição, essa opinião somou 
24,6% de pessoas em 2009. Valor próximo ao 
obtido em 2008, quando 25,5% de pescadores 
responderam negativamente sobre os serviços 
do IAP. 
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Figura 1.12.11. Avaliação dos pescadores sobre 

o IAP (Instituto Ambiental o Paraná) 
por zona de pesca do reservatório de 
Itaipu no ano de 2009.  

Os fatores apontados pelos pescadores para 
uma avaliação positiva do IAP (respostas 
ótima e boa) estiveram o “lacra o material de 
pesca”, “bom serviço” e “ajuda a preservar”. 
Estes motivos foram citados nas três zonas de 
pesca, porém em maior proporção na zona de 
transição para o primeiro e na lacustre para o 
segundo. O ítem “ajuda a preservar” 
apresentou maior frequência na zona fluvial 
(Fig. 1.12.12), porém não foi especificado o 
que seria preservado (a natureza, o rio, o 
peixe, e etc.).  

Dentre outros motivos que se destacaram 
estiveram “atendem bem”, “fiscaliza” e 
“cumpre com seu dever”. Opiniões por parte 
dos pescadores, que significam um ponto 
negativo dentro da avaliação de aspectos 
positivos foram: “podia ser melhor”, citado 
por um pescador da zona lacustre e “falta 
fiscalização”, citado por um pescador da zona 

de transição. Um pescador da zona fluvial e 
outro da zona de transição, responderam não 
conhecer esse órgão público. Na categoria 
outros foram incluídos respostas mais 
subjetivas como sem comentários, não 
incomodam, estão corretos, investigam, são 
companheiros, são rápidos e etc. Todos com 
percentuais muito baixos.  

lacra material de pesc.
presta bom serviços

ajuda a preservar 
atende bem

fiscaliza
cumpre o seu dever

não incomoda
sempre presentes
ajuda o pescador

dá assistência
dá orientação

faz documentos
não conhece

ótimo
podia ser melhor

regulariza documentos
falta fiscalização

outros

0 5 10 15 20 25
Nº de pescadores

 Fluvial
 Transição
 Lacustre

 
Figura 1.12.12. Principais pontos positivos 

levantados pelos pescadores sobre o 
IAP (Instituto Ambiental do Paraná) no 
ano de 2009. 

Em 2009, entre os pescadores que avaliaram 
positivamente o IAP, 82,2% não 
informaram o motivo de sua avaliação. Essa 
proporção foi superior à observada em 2005 
(58,6%), 2004 (59,3%) e 2003 (60%) e 2002 
(70%), entretanto foi semelhante a 
encontrada 2008 (80,2%). 

Analisando os aspectos negativos (respostas 
regular e ruim) sobre a atuação do IAP, o 
principal motivo apontado, na percepção 
dos pescadores, foi a falta de fiscalização no 
reservatório (Fig. 1.12.13). Assim, quatro 
pescadores da zona lacustre e dois da de 
transição fizeram essa reclamação. É 
importante enfatizar que o número de 
pescadores que relataram o motivo de 
avaliarem negativamente a instituição foi 
muito baixo, não passando de 6.  
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Outras reclamações foram lembradas tais 
como, os profissionais do IAP não 
aparecem, não visitam o lago, só fiscalizam 
os profissionais e só prometem. (Fig. 
1.12.13). Respostas como “sem 
comentários”, “não conhece” também 
foram lembradas. 

Foram observadas avaliações de caráter 
positivo, mas que foram opinadas como 
negativas por pescadores que julgaram 
como regular ou ruim o desempenho do 
IAP. Entre elas estiveram: ajudam o 
pescador e colaboram com o pescador, na 
zona fluvial e lacustre respectivamente (Fig. 
1.12.13). Um pescador da zona lacustre 
respondeu ainda, que o IAP cumpre com 
seu dever. Do total de pescadores que 
avaliaram a atuação do IAP de forma 
negativa, 79,5% optaram por não 
declararem o motivo de tal avaliação. Esta 
percentagem é similar a observada em 2008 
(70%). 
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Figura 1.12.13. Principais pontos negativos 

levantados pelos pescadores sobre a 
atuação do IAP (Instituto Ambiental do 
Paraná). 

IBAMA 

O órgão ambiental federal, Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) teve também 
sua atuação avaliada como ótimo e bom por 
um elevado percentual de pescadores (71,9% 
dos entrevistados; Fig. 1.12.14). Vale destacar 
que esse percentual foi superior ao verificado 
em 2004 (67,2%), 2003 (64,6%), 2002 
(58,8%) e 2000 (55,0%), mantendo-se similar 
ao observado em 2005 com 70,0% e 2001 
com 71,4%. Em 2008, foi registrada uma 
maior proporção de pescadores que 
aprovaram os serviços dessa instituição 
(73,2%). 

Os pescadores que consideraram o 
desempenho do IBAMA de forma negativa 
(regular ou ruim) somaram 21,6% do total, 
valor inferior ao verificado em 2004 (27,9%), 
2003 (35,4%) e 2002 (37,2%). Contudo, esse 
percentual foi próximo ao registrado em 
1998 (24,0%), 2001 (23,8%), 2005 (23,8%) e 
2008 (21,3%). 

ótimo
22,1%

bom
49,8%

regular
18,5%

ruim
3,1%

n. respondeu
6,4%

 
Figura 1.12.14. Avaliação dos pescadores sobre 

a atuação do IBAMA (Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis), 
dados agrupados. 

Em 2009, a proporção de pescadores que 
aprovaram a atuação do IBAMA foi elevada 
em todas as zonas de pesca (Fig. 1.12.15).  
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Figura 1.12.15. Avaliação dos pescadores sobre 

o IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis), por zona de pesca. 

Na avaliação positiva, o ponto mais citado 
pelos pescadores foi que a fiscalização, 
principalmente pelos da zona lacustre (Fig. 
1.12.16), resultado semelhante ao de 2008. 
Ressalta-se, no entanto, que a fiscalização da 
pesca na região é delegada ao IAP e Força 
Verde. A segunda principal justificativa foi a 
de que o IBAMA atende bem, respondida nas 
três zonas, porém em maior proporção na 
zona lacustre. Em 2008 essa justificativa 
ocupou o terceiro lugar. O terceiro e o quarto 
pontos mais lembrados em 2009 foram o de 
que o IBAMA protege o meio ambiente e é 
bem citado por pescadores da zona fluvial e 
lacustre. Entre outros pontos positivos 
citados está o papel da entidade conferir 
assistência aos pescadores, orientação e não 
incomodam. 

Entre as justificativas de cunho positivo, foi 
observada também, a falta de fiscalização, 
citada por pescadores da zona fluvial e 
lacustre, sendo esta contraditória. Por outro 
lado, alguns pescadores afirmaram não ter 
motivos para reclamar da entidade, não tem 
comentários a fazer ou não conhece a mesma 
(Fig. 1.12.16). Algumas respostas como: ajuda 
os agricultores, estão corretos, investiga, tem 
bom relacionamento com eles, controla a 
região, são companheiros, respeitam os 
pescadores, são bem informados e são rápidos 

foram incluídas na categoria denominada de 
outros. Como mencionado anteriormente, a 
atuação do IBAMA na região é incipiente. 
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Figura 1.12.16. Principais pontos positivos 

levantados pelos pescadores sobre o 
IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis). 

Na avaliação dos pontos positivos do IBAMA 
houve um elevado registro de pescadores que 
não especificaram seus motivos (82,2% dos 
entrevistados), esse número foi maior que o 
registrado em 2005 (45,9%) e 2004 (71,6%) e 
levemente inferior ao verificado em 2008 
(85,4%). 

Com relação às justificativas dos pescadores 
que avaliaram negativamente o IBAMA em 
2009, a falta de fiscalização foi o item mais 
importante, constatado nas zonas de transição 
e lacustre (Fig. 1.12.17), esta mesma crítica foi 
registrada em 2003, 2004, 2005 e 2008. Vale 
ressaltar que a fiscalização é uma atividade que 
compete a outro órgão. A segunda principal 
crítica ao IBAMA é a ausência de seus 
profissionais (nunca aparecem), de forma 
importante na zona lacustre. Esta reclamação 
também ocupou a segunda posição em 2008. 
Pescadores da zona fluvial e lacustre 
reclamaram da falta de visita da instituição ao 
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lago, que ocupou a quarta posição entre as 
mais importantes (fig. 1.12.17). Já alguns 
pescadores da zona fluvial e de transição 
afirmaram não conhecer a instituição. Dentre 
outras reclamações levantadas, esteve a de que 
a instituição não dá assistência e orientação, 
elaboram leis que prejudicam os pescadores, só 
promete e não dá atenção. Esses resultados 
atestam a ausência do IBAMA na região, sendo 
o trabalho de fiscalização exercido por órgãos 
estaduais. 

 Vale destacar que um pescador da zona fluvial 
e um da zona lacustre afirmaram que o órgão 
cumpre com seu dever. Na zona lacustre e 
fluvial, houve resposta de que o IBAMA 
colabora e ou ajuda os pescadores. Estas, 
entretanto, contradizem como ponto negativo 
a respeito da atuação do órgão. Na zona 
lacustre ocorreu a maior proporção de 
pescadores que não justificaram sua opinião 
negativa, fato semelhante aos anos de 2004, 
2005 e 2008. Entretanto, devemos destacar que 
foi muito baixo o número de pescadores que 
avaliaram os serviços do IBAMA de forma 
negativa, não passando de 26 pescadores.  
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Figura 1.12.17. Principais pontos negativos 

levantados pelos pescadores sobre o 
IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis). 

ITAIPU BINACIONAL 

A Itaipu Binacional certamente é, entre as 
instituições analisadas, a que está mais 
presente no cotidiano dos pescadores. Em 
2009, o desempenho da empresa foi avaliado 
de forma positiva por 72,6% dos 
entrevistados, os quais emitiram respostas de 
grau ótimo e bom (Fig. 1.12.18). Este 
percentual foi menor do que o registrado em 
2008 (79,8), 2005 (78,0%) e 2004 (76,8%), 
porém maior do observado em 2003 (70,1%), 
2002 (60%) e 1997, ano em que foi verificado 
um dos menores valores (50,0%).  

O desempenho da Itaipu Binacional foi avaliado 
de forma negativa por apenas 14,4% dos 
entrevistados (Fig. 1.12.18). Observa-se que nos 
últimos anos tem ocorrido uma regressão deste 
percentual onde em 2001 registrou-se 23,1%, 
2002 35,5%, em 2003 (28,7%), 2004 (18,6%), 
2005 (17,0%) e 2008 (15,5%). O percentual de 
pescadores que não opinaram foi de 13,0%, 
valor superior ao observado em 2008 (4,7%), 
2005 (5%) e 2004 (4,6%). 

ótimo
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13,0%

 
Figura 1.12.18. Avaliação dos pescadores sobre 

a atuação da Itaipu Binacional. 

Considerando as distintas zonas do 
reservatório, percebe-se uma melhor avaliação 
na zona lacustre, onde 87,1% dos pescadores 
avaliaram positivamente o desempenho da 
empresa. O menor percentual esteve na zona 
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transição, com 77,6% (Fig. 1.12.19). 
Entretanto, em relação aos percentuais de 2003 
(35,6%), 2004 (54,7%), 2005 (64,6%) e 2008 
(72,2%) nessa zona, percebe-se que a avaliação 
positiva vem aumentando gradativamente. De 
maneira semelhante, na zona de transição, 
houve aumento no percentual de pescadores 
que consideraram positivo o desempenho da 
Itaipu, passando de 73,6% em 2003 para 
74,1% em 2004, alcançando 81,5% em 2005 e 
81,8% em 2008. Em 2009, esse percentual foi 
de 78,9% dos entrevistados. A avaliação 
negativa da Itaipu Binacional, para o ano de 
2009, foi maior na zona fluvial alcançando 
22,4% dos pescadores, seguida da zona de 
transição (21,4%) e lacustre com 12,9% (Fig. 
1.12.19). Em relação a 2008, houve um 
aumento na avaliação negativa da instituição na 
zona de transição (12,8%), entretanto para a 
zona lacustre houve um ligeiro declínio 
(15,7%). Na zona fluvial os valore se 
mantiveram muito próximos (22,5%). O alto 
percentual de pescadores que avaliaram a 
Itaipu de forma negativa nesta zona, deve estar 
relacionado às ações judiciais movidas pela 
Colônia de Pescadores da região, que são de 
longa data, além de dificuldades em se 
conseguir acesso e melhorias nos pontos de 
pesca.  
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Figura 1.12.19. Avaliação dos pescadores sobre 
a Itaipu Binacional por zona de pesca. 

Dos pescadores que avaliaram positivamente 
o desempenho da Itaipu Binacional 
(respostas ótimo e bom), 84,9% não se 
justificaram. Do restante, em 2009, o motivo 
mais alegado pelos pescadores foi o bom ou 
ótimo atendimento, que somou 15,4% do 
total de justificativas (Fig. 1.12.20). Essa 
justificativa foi comentada pelos pescadores 
da zona fluvial e lacustre, sendo mais 
frequente na lacustre. Em 2008, 2005, e 2004 
esta também foi a principal explicação dos 
pescadores. Em seguida, o motivo mais 
citado foi de que a Itaipu ajuda o pescador, 
justificativa que também se destacou na zona 
de transição. Outras explicações, que indicam 
certa proximidade entre a Itaipu e os 
pescadores incluem: atendem bem, dá 
assistência, está sempre disponível, ajuda a 
preservar o meio ambiente, traz energia, 
cuida do lago, dá assistência ao tanque rede e 
cumpre o seu dever. Todas elas se 
apresentem em baixa proporção (Fig. 
1.12.20). Vale destacar que alguns pescadores 
afirmam que a empresa não incomoda ou 
não tem comentários a fazer.  
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Figura 1.12.20. Principais pontos positivos 

levantados pelos pescadores sobre a 
Itaipu Binacional. 
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Novamente, muitos pescadores que avaliaram 
positivamente a instituição se justificaram com 
críticas negativas, tais como: acabou com os 
peixes, falta fiscalização, falta respeito com o 
pescador e não dá assistência. Contudo, esses 
itens apareceram em baixas proporções (Fig. 
1.12.20). Por fim, na categoria denominada aqui 
de outros, foram incluídas respostas como: dá 
valor ao pescador, faz o serviço correto, não faz 
nada, pelo que faz, são prestativos, são fracos, 
visita o ponto de pesca, pela reprodução de 
peixes e prejudica a desova, a maioria lembrada 
por pescadores da zona lacustre. 

Os motivos para uma avaliação negativa da 
Itaipu Binacional em 2009 também foram 
consultados. Porém, dos pescadores que 
avaliaram negativamente a instituição, 64,3% 
não se justificaram. Do restante, a maior queixa 
foi de que a Itaipu Binacional diminui o nível 
do lago na piracema, feita principalmente nas 
zonas fluvial e de transição (Fig. 1.12.21). Essa 
resposta difere dos anos de 2003, 2004 e 2008 
quando o principal motivo alegado foi de que a 
Itaipu havia acabado com os peixes, e 2005 
quando a principal resposta foi de que a Itaipu 
não dá assistência. A alegação de que a Itaipu 
acabou com os peixes, foi a terceira maior 
crítica em 2009. A segunda queixa mais 
apontada foi a de “acabou com o rio”, sendo 
essa a principal reclamação dos pescadores da 
zona fluvial (Fig. 1.12.21). Em 2008, a 
diminuição do nível do lago ocupou a segunda 
colocação.  

O quarto ponto mais citado foi o “não ajuda”, 
mencionado basicamente por pescadores da 
zona lacustre, a despeito desta estar mais 
próxima às instalações da Itaipu Binacional 
(Fig. 1.12.21).  

Críticas como: não faz nada, agem pouco, deve 
e não paga, falta fiscalização, não dá atenção e 
só promete, também foram citadas por 
pescadores da zona fluvial e lacustre, e um 

pescador da zona fluvial alegou também, que a 
escada de desova traz impactos. Neste ano, 
ficou evidente ainda, que o número de 
pescadores que justificaram suas respostas tanto 
negativas como positivas, foi muito baixo. 
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Figura 1.12.21. Principais pontos negativos 

levantados pelos pescadores sobre a 
Itaipu Binacional. 

MARINHA 

Como vem acontecendo ao longo dos anos, 
em 2009, a atuação da Marinha apresentou 
alto grau de aprovação entre os pescadores 
do reservatório de Itaipu, com avaliação de 
desempenho ótimo e bom por 80,4% do 
total entrevistado (Fig. 1.12.22). Esses 
valores foram 79,8% em 2008, 81,9% em 
2005, 82% em 2004, 83,1% em 2003 e 2002 
(79,8%). A avaliação positiva pode ser 
resultado dos cursos oferecidos em várias 
localidades pela Marinha, como já 
comentado em relatórios anteriores. 

O desempenho foi considerado negativo 
(regular e ruim) por 14,3% dos pescadores 
(Fig. 1.12.22), valor inferior ao observado 
em 2008 (16,4% mas superior ao de 2004 
(12,7%).   
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Figura 1.12.22. Avaliação das atividades da 

Marinha pelos pescadores do 
reservatório de Itaipu.        

As atividades da Marinha foram consideradas 
positivas entre os pescadores das três zonas do 
reservatório, com a melhor avaliação verificada 
na zona fluvial, onde 91,2% dos pescadores 
entendem como ótima ou boa a sua atuação, 
seguida pela lacustre (83,5%) e de transição 
(81,6%) (Fig. 1.12.23). Os dados revelam ainda 
incremento nesse percentual para as três zonas 
em relação a 2008, quando esses percentuais 
foram de 85,3% na zona fluvial, 79,2% na de 
transição e 77,8% na lacustre.  
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Figura 1.12.23. Avaliação dos pescadores sobre 

a atuação da Marinha por zona de 
pesca do reservatório de Itaipu.  

Dos pescadores que avaliaram positivamente 
a marinha, 77,3% não especificaram o motivo, 
valor similar ao de 2008 (77,5%). Entre os que 
responderam o motivo da avaliação positiva, 
o bom atendimento continuou preponderante 
para essa avaliação da Marinha (Fig. 1.12.24). 

A segunda razão foi o fato de a Marinha 
efetuar uma boa fiscalização.  

A terceira razão alegada foi mais vaga (tem boa 
atuação). A alegação de que a Marinha cumpre 
com seu dever ocupou a quarta colocação em 
2009, sendo citada por pescadores nas três 
regiões. Em 2008, essa colocação foi ocupada 
pela resposta “dá assistência”. Além dessas 
respostas, foram registradas considerações de 
que a Marinha ajuda o pescador, faz e renova 
documentos, protege a natureza, está sempre 
na água, dá boas orientações ao pescador, 
registra os barcos e promove cursos. A maioria 
dessas justificativas foi registrada na zona 
fluvial e lacustre.  

Respostas contraditórias, que podem ser 
consideradas pontos negativos na avaliação 
positiva da Marinha por parte dos pescadores, 
incluíram a falta de fiscalização e a ausência da 
marinha no lago. Assim como em 2008, 
justificativas como sem comentários e não 
incomodam também foram registradas 
exclusivamente na zona fluvial, porém em 
percentual bem menor.   
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Figura 1.12.24. Principais pontos positivos 

levantados pelos pescadores sobre a 
atuação da Marinha no ano de 2009 
no reservatório de Itaipu. 
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Motivos como: não conhece, não quer 
responder, nem ligam, não tem reclamação, 
cumpre ás leis, também apareceram 
principalmente na zona lacustre e foram 
classificados como “outros”. 

Dos pescadores que avaliaram negativamente 
o desempenho da Marinha (regular ou ruim), 
66,7% não especificaram sua justificativa. Do 
restante, as 3 regiões apontaram como 
principal aspecto negativo em 2009 a falta de 
fiscalização por parte da instituição (Fig. 
1.12.25). Esse fato difere dos resultados 
observados em 2008 onde a opção “a 
Marinha castiga o pescador” foi a principal 
queixa. A falta de fiscalização ocupou a 10º 
lugar no ranking das justificativas 
apresentadas. Em 2009, a crítica que ocupou a 
segunda posição foi de que a Marinha não 
aparece no lago. Em seguida apareceu a 
alegação “são lentos” citada principalmente na 
zona lacustre.  
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Figura 1.12.25. Principais pontos negativos 

levantados pelos pescadores do 
reservatório de Itaipu sobre a atuação 
da Marinha no ano de 2009. 

As demais reclamações incluíram o fato de que 
a Marinha atrapalha os pescadores, registrada na 
zona fluvial e lacustre, é rigorosa demais e 
promete muito presentes na zona lacustre.  

Apareceram ainda justificativas como: a 
Marinha atende mal e demoram com os 
documentos (Fig. 1.12.25). A questão do 
atendimento ruim foi levantada por um 
pescador da zona fluvial e a demora na 
documentação foi citada por um pescador da 
zona lacustre. Com relação às justificativas 
contraditórias, estas não foram registradas em 
2009, apenas um pescador da zona lacustre 
apresentou uma justificativa equivocada quando 
respondeu o “ganho é pouco”, não explicando 
sobre a que tipo de ganho se referia.  

A pesca 
A PERCEPÇÃO DOS PROBLEMAS 

Na avaliação da percepção dos pescadores em 
relação à sua atividade, as respostas colhidas 
foram agrupadas em três categorias: ambiental, 
de fiscalização e estrutural.  

Em 2009, os problemas de ordem ambiental 
foram os mais citados no reservatório de Itaipu, 
enumerados por 382 pescadores (Fig. 1.12.26). 
Esse resultado foi diferente do observado em 
2008, quando os problemas relacionados a 
fiscalização foram os mais citados. 
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Figura 1.12.26. Principais problemas ambientais 

relatados pelos pescadores do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009. 
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De acordo com o entendimento dos 
pescadores entrevistados, o principal 
problema na pesca, de ordem ambiental, foi a 
falta de peixe. Este somou 35,3% das 
opiniões, lembrado principalmente pela zona 
fluvial, porém também mencionado pelas 
outras regiões (Fig. 1.12.26 e Fig. 1.12.27). O 
vento foi o segundo maior problema 
mencionado (23,3% das respostas) (Fig. 
1.12.26 e Fig. 1.12.28). O mal tempo 
(“tempestade”) foi a terceira maior queixa 
(6,3%) (Fig. 1.12.26 e Fig. 1.12.29). Os três 
problemas mais citados foram lembrados com 
maior ocorrência nas zonas fluvial e lacustre. 
A segunda e a terceira alegações citadas acima 
relacionadas à formação de marés, quinto 
problemas mais citados. Vale lembrar que a 
falta de peixes também foi o principal 
problema mencionado no ano anterior.  

 

 

Figura 1.12.27. Pescador da região fluvial do 
reservatório de Itaipu reclamando da 
falta de peixe (a). Após revistar o 
material de pesca, que ficou exposto 
por 12 horas, foram capturados 
apenas três exemplares de cascudo e 
um de curimba (b).  

 
Figura 1.12.28. Ação do vento que forma maré 

na zona de transição do reservatório 
de Itaipu dificultando a atividade de 
pesca (revista dos aparelhos).  

 
Figura 1.12.29. Mau tempo se aproximando, 

fato registrado na zona fluvial do 
reservatório (problema muito lembrado 
pelos pescadores dessa região. 

O quarto problema ambiental mais mencionado 
em 2009 foi a grande quantidade de restos de 
tronco de árvores enrosco (pauleira) no 
reservatório, questão levantada principalmente 
na zona lacustre e fluvial. Aqueles que atuam na 
região da entrada do rio Paraná (zona fluvial) 
sofrem com o carreamento de árvores, troncos 
e galhos, enquanto que os da zona lacustre têm 
problemas com árvores, palanques e etc. (Fig. 
1.12.30). Em 2008 este problema também 
ocupou a quarta colocação.  Em 2009, devido a 
grande quantidade de pescadores que se 
referiram a dois tipos de enrosco, analisamos 
estes separadamente. Assim, quando o pescador 
se referiu a galhos, pedaços de pau ou até 
mesmo pauleira, estes foram incluídos na 
categoria “pauleira”, e quando estes se referiram 
aos detritos como embalagem plástica, 

a 

b 
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vegetação submersa e outros tipos de material 
foram denominados de enrosco. Em 2008, estas 
duas categorias foram denominadas de enrosco. 

  
Figura 1.12.30. Árvores que foram submersas 

na época do alagamento restando os 
galhos e troncos que atrapalham a 
pesca no reservatório de Itaipu, citado 
como problema ambiental (zona de 
transição). 

A condição do tempo (chuvas, frio e calor), 
mexilhão-dourado (Fig. 1.12.31), algas e a 
diminuição do nível da água do lago também 
foram problemas relevante em 2009 (Fig. 
1.12.26), citado principalmente pelos 
pescadores da zona lacustre, assim como 
ocorreu em 2008. As condições climáticas, 
embora naturais, trazem desconforto e 
sofrimento para aqueles que vivem expostos 
“no tempo”, como é o caso dos pescadores. 
Em relação a 2008, a diminuição do nível do 
lago caiu da quarta posição em importância, 
para a décima em 2009.  

 
Figura 1.12.31. Acúmulo de mexilhão–dourado 

Limnoperna fortunei incrustados em 
troncos de árvores na zona de 
transição, citado como problema 
ambiental no reservatório de Itaipu. 

A maré, oscilações no nível do reservatório, 
ataque de piranhas, falta de peixe de tamanho 
grande, dragas e leis que aumentem o tamanho 
mínimo permitido para captura, também foram 
problemas mencionados pelos pescadores (Fig. 
1.12.26). Para alguns pescadores, essa flutuação 
torna a pesca imprevisível.  

Em 2009, 250 pescadores relataram haver 
problemas relacionados com a fiscalização da 
atividade. Esse número foi inferior ao registrado 
nos anos anteriores 2008 (408), 2005 (353), 
2004 (274). 

Assim como em anos anteriores, em 2009, o 
maior problema de fiscalização relatado pelos 
pescadores foi o roubo de aparelhos de pesca 
(48,0% dos entrevistados), lembrado em todas 
as zonas do reservatório (Fig. 1.12.32). Esse 
percentual só foi inferior ao registrado em 2004 
quando 57,1% dos entrevistados disseram que o 
roubo seria o principal problema O furto mais 
comum envolve redes e espinhéis, contudo, o 
roubo de embarcações, motores e botijões de 
gás também ocorrem. Esta situação é muito 
grave, pois muitos pescadores podem perdem 
todo o material de pesca em um único evento. 
Como os custos são elevados, a aquisição de 
novos apetrechos torna-se onerosa. 
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Figura 1.12.32. Principais problemas de 

fiscalização citados pelos pescadores 
no reservatório de Itaipu. 
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Em 2009, assim como nos quatros últimos 
anos, a pesca amadora constituiu o segundo 
problema mais mencionado (22,8% dos 
entrevistados) (Fig. 1.12.32), sem haver 
distinção sobre a posse ou não de licenças. 
Esse problema apresentou maior percentual na 
zona lacustre e menor na zona fluvial, 
possivelmente devido os pescadores amadores 
se deslocarem para o trecho lótico do rio 
Paraná para efetuar suas pescarias. Além disso, 
é possível que os conflitos nessa zona sejam 
menores, já que a pesca de espinhel, com o uso 
de anzóis, não é entendida, pelos pescadores 
amadores, como deletéria, como ocorre com o 
uso de redes. 

As duas pescarias parecem ser mais 
conflitantes nas zonas mais internas do 
reservatório, onde devido à captura da curvina, 
há um maior número de amadores e 
organização de torneios de pesca nessas 
regiões.  

O terceiro problema mais citado foi o 
contrabando, atividade presente nas três zonas 
do reservatório (Fig. 1.12.32). Na zona 
lacustre, porém houve a maior proporção de 
pescadores que reclamaram desse problema. 
Em 2008, esse problema ocupou a quarta 
colocação em importância.  

A sensação de insegurança ocupou a quarta 
colocação entre os principais problemas 
citados, especialmente pela zona lacustre. Em 
2008 este problema foi o quinto mais citado 
pelos pescadores. Em 2009, o quinto problema 
mais citado foi em relação aos turistas (Fig. 
1.12.26), lembrado pelas três regiões. 

 A seguir devemos destacar a falta de 
fiscalização e a ação de clandestinos, com 
maior representatividade na zona lacustre. 
Dentre as infrações, de acordo com os 
pescadores, os clandestinos pescam em locais 
proibidos, capturam espécies fora de medida, 
não apresentam licença de pesca, não 

respeitam sinalizações (bóias) dos aparelhos de 
pesca, cortam espinhéis e redes, fazem revista 
nos aparelhos instalados pelos profissionais, ou 
até roubam os mesmos.  

Com relação às queixas que ocorreram em 
menor quantidade, destaque para barcos que 
cortam redes, o fato do lago estar situado em 
região de fronteira, presença de traficantes de 
drogas no lago, a presença de lanchas de 
amadores e caçadores (Fig. 1.12.32).  

Ainda, na zona lacustre, a falta de fiscalização 
na piracema, o incomodo da Itaipu paraguaia, 
pescadores sem carteira e pessoas estranhas, 
foram lembrados por um pescador cada. Outro 
pescador da zona fluvial declarou que o 
período de defeso é curto. Ainda, um pescador 
da zona fluvial respondeu de maneira 
equivocada, dizendo que é necessário acabar 
com redes de malhas miúdas, o que caracteriza 
uma sugestão e não um problema.    

Os problemas de ordem estrutural foram 
identificados por 92 pescadores em 2009, 
número superior que o verificado em 2004 (84 
pescadores) e inferior ao de 2002 (105), 2003 
(149) e 2005 (124). Entretanto, esse valor foi 
similar ao registrado em 2008 (86 pescadores). 

Em 2009, a distância do ponto de pesca foi o 
problema de caráter estrutural mais lembrado 
pelos pescadores do reservatório (13,0%). O 
acesso ruim ao lago (9,8% dos entrevistados) 
ocupou a segunda posição, seguido da falta de 
pontos de pesca (8,7%; Fig. 1.12.33). O 
primeiro foi mais citado na zona lacustre 
enquanto o segundo na zona de transição. O 
problema da distância pode estar relacionado 
(i) aos pontos de pesca estarem muito distantes 
do local de instalação dos aparelhos, em 
virtude do elevado número de pescadores 
nestes e (ii) à distância do ponto de pesca com 
relação às estradas vicinais de acesso a cidades 
e vilarejos. Ainda, a deficiência nos meios de 
transporte pode também contribuir nesse item.   
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Segundo os pescadores, a melhora no acesso 
ao lago proporcionaria maior facilidade no 
transporte das embarcações, tralhas de pesca e 
pescado para além da faixa de proteção do 
reservatório. Além disso, poderiam facilitar o 
transporte de pacus até os tanques-rede, ou sua 
despesca. Quanto a saturação dos pontos de 
pesca, parece estar relacionada à liberação de 
novas carteiras de pesca e pelo cadastramento 
de novos pescadores nas colônias. O número 
de pontos é considerado insuficiente, tanto 
pelo número máximo de pescadores que cada 
um comporta, como pela falta de espaço para 
exercer a atividade de forma rentável. 
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Figura 1.12.33. Principais problemas de ordem 

estrutural levantados pelos 
pescadores de Itaipu no ano de 2009. 

Alguns pescadores do reservatório, 
especialmente os da zona lacustre se 
queixaram de não possuírem ponto de pesca, 
afirmando que a atividade de pesca é 
dificultada, pois, estes ficam sem um local 
para guardar o material e para descanso. A 
falta de material que neste ano ficou em 11º 
no ranking de problemas de ordem estrutural, 
em 2008 ocupou a 4ª colocação. Em seguida, 
queixa de problemas de saúde foi lembrada 
principalmente na zona fluvial, porém, em 
2008 este tipo de problema não apareceu nas 

entrevistas. A grande concentração de 
pescador nos pontos de pesca apareceu na 
sexta colocação, seguido da falta de 
transporte, a distância do lago e as más 
condições das estradas de acesso ao lago. 
Com exceção da distância do lago que foi 
lembrada nas três regiões, os outros 
problemas foram exclusivos da zona lacustre 
(Fig. 1.12.33). Problemas verificados em 
menor percentual como: problemas com a 
venda de peixes, moradias ruim, muito 
pescador no lago, falta de água encanada, 
problemas financeiros e falta de organização, 
foram mais lembrado na zona lacustre, com 
exceção da queixa de falta de água encanada 
que foi exclusivo da zona fluvial. A falta de 
energia elétrica, problema citado em 2008 na 
zona lacustre, em 2009 não foi registrado em 
nenhuma das regiões do reservatório. 

 Ainda, entre as respostas mencionadas estão: 
acampamentos sem infra-estrutura com local 
adequado para a limpeza dos peixes ou até 
mesmo a falta deste (Fig. 1.12.34), problemas 
de comercialização do pescado (falta de 
peixeiro), falta de atracadouro, ponto de pesca 
e espaço para desenvolver a atividade 
pesqueira, entretanto todas em baixos 
percentuais e relatadas especialmente na zona 
lacustre (Fig. 1.12.33) 

 
Figura 1.12.34. Acampamento em ponto de 

pesca, motivo de queixa de ordem 
estrutural feito pelos pescadores do 
reservatório de Itaipu. 
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A carência de recursos financeiros relatada em 
2005 e 2008, não foi verificada em 2009. Por 
outro lado, a dificuldade de navegação no lago 
aparece pela primeira vez neste ano. 

Em 2009, surgiram também reclamações de 
que o material de pesca estraga muito rápido, 
proporcionando gastos com consertos, 
problema relatado por pescadores da zona  
lacustre.  

A percepção das soluções  
A percepção dos pescadores em relação às 
soluções para os problemas da pesca 
encontrados no reservatório foi avaliada com a 
seguinte questão: “Na opinião do senhor, o 
que deveria ser feito para melhorar a pesca no 
reservatório de Itaipu?”. Como anteriormente, 
as principais sugestões mencionadas foram 
divididas em três categorias: ambiental, de 
fiscalização e estrutural.  

Em relação aos problemas ambientais, um total 
de 208 pescadores apresentaram soluções em 
2009. Medida de manejo ligada ao 
repovoamento (soltar mais peixe no lago) foi a 
mais lembrada, representando 42,3% das 
respostas (Fig. 1.12.35). É interessante apontar 
para a oscilação nesses valores durante os 
últimos anos, Assim esse valor era de 41,9% 
em 2002, subiu para 45,5% em 2003, para 
65,6% em 2004, para 89,9% em 2005, com 
declínio em 2008 (82,1%) e, voltando a 
patamares iniciais em 2009. Essa sugestão foi 
lembrada em todas as zonas do reservatório, 
porém em maior proporção na zona lacustre, 
mesma tendência de anos anteriores. Os 
pescadores acreditam que esta ação de manejo 
pode trazer melhorias para a atividade 
pesqueira. Segundo os pescadores, “é preciso 
repovoar o lago com variedades de espécies”. 
Assim, pelo destaque na proporção de 
sugestões, o repovoamento parece constituir-se 
em grande anseio da classe de pescadores. 

A esses percentuais deve-se acrescentar a 
segunda solução mais lembrada, ou seja, soltar 
mais alevinos no lago (23,6%), e respondida 
nas três zonas, porém com percentual maior 
na zona lacustre. Em 2008, a normalização do 
nível da água ocupou esta colocação.  
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Figura 1.12.35. Principais soluções de ordem 
ambiental sugeridas pelos pescadores 
de Itaipu. 

Em seguida apareceram as sugestões que, na 
visão dos pescadores, deve apresentar o 
mesmo objetivo de não baixar o nível do lago 
na piracema e não baixar o nível do lago 
durante todo o ano (Fig. 1.12.35). Estas foram 
mais citadas na zona fluvial.   

As demais sugestões, incluindo repovoamento 
do lago com carpa ou tilápia, foram 
recomendadas por um número menor de 
pescadores (Fig. 1.12.35). No caso do 
repovoamento com espécie exótica, vedada 
por lei, pensam que seria uma alternativa 
desejada com a participação dos pescadores 
no desenvolvimento inicial do peixe em 
tanques redes. Os pescadores entendem que é 
preciso incentivar a construção de tanques-
rede para viabilizar o desenvolvimento de 
alevinos, até que estes atinjam tamanho 
adequado para soltura no lago.  
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Cabe ressaltar, que em comparação ao ano de 
2008, as questões relacionadas com o nível de 
água do lago tiveram maior ênfase em 2009, 
em todo o reservatório, sendo essas, alvo de 
grande preocupação dos pescadores. 

Os pescadores deixaram claro também, sua 
preocupação em repovoar o lago com 
espécies nativas, e com a preservação destas. 

 Em relação à fiscalização, 409 pescadores 
apresentaram sugestões para melhorar ou 
promover o ordenamento da pesca em 2009 
(Fig. 1.12.36). 
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Figura 1.12.36. Principais sugestões referentes 
à fiscalização levantadas pelos 
pescadores de Itaipu no ano de 2009. 

A principal sugestão mencionada pelos 
pescadores está relacionada ao ordenamento 
pesqueiro, visto que 17,4% dos entrevistados 
sugeriram a proibição da pesca no lago por um 
tempo determinado de 2 a 3 anos. Em 2008 a 
proibição da malha pequena foi a mais 
lembrada pelos pescadores, caindo agora para a 
sétima posição (Fig. 1.12.36). No entender dos 
entrevistados, a proibição de malhas pequenas 
poderia melhorar o valor do pescado 
comercializado, além de proporcionar a 
oportunidade de desova aos peixes jovens. O 
fechamento do lago por 2 ou 3 anos foi o 
anseio da maioria dos pescadores da zona 

lacustre, embora alguns pescadores da zona 
fluvial e de transição também a recomendaram. 

Uma fiscalização mais efetiva foi a segunda 
sugestão mais lembrada (17,1%), nas três 
zonas do lago (Fig. 1.12.36). Resultado 
semelhante a 2008 quando esta também se 
posicionou na segunda colocação, 
principalmente na zona lacustre que, em 
virtude da maior área e fisiografia do 
reservatório, torna a fiscalização mais 
complicada. Esta inclui a ação em diversos 
setores, como nas áreas de desova, áreas de 
preservação ambiental, aparelhos de pesca, 
pescadores que portam a carteira profissional, 
mas não dependem da atividade como 
principal modo de vida, entre outros. Os 
pescadores profissionais acreditam que se a 
fiscalização fosse mais atuante, a atividade 
pesqueira seria mais segura e rentável.  

As próximas três sugestões mais frequentes 
foram fechar o lago por 3 a 4 anos (15,2% 
dos pescadores), acabar ou diminuir a pesca 
amadora (6,4%) e fechar o lago sem 
especificar o tempo (6,4%). Aqui ficou 
evidente a pretensão dos pescadores de serem 
indenizados neste período. Na percepção dos 
pescadores, tal medida possibilitaria a 
recuperação dos estoques explorados. No 
entanto, diversos pontos não ficaram claros, 
como o valor a ser indenizado, o período em 
que o lago permaneceria fechado, quem faria 
a indenização e quem deveria receber a 
indenização. Devemos ressaltar aqui, 
entretanto, que a considerar a pressão 
exercida por vários setores do governo 
(municipal, estadual e federal), dificilmente 
haveria um retorno da pesca profissional no 
reservatório de Itaipu caso esta venha a ser 
interditada.  A primeira medida citada acima, 
foi mais lembrada na zona fluvial e a segunda 
na zona lacustre, entretanto foram também 
registradas nas outras zonas. A terceira 
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sugestão foi bastante lembrada na zona fluvial 
e lacustre. Além dessas, houve outras 
sugestões relacionadas a fiscalização no lago, 
como: maior fiscalização durante a época de 
piracema, aumentar ou antecipar o período de 
defeso, fechar o lago na piracema para todos e 
fechar o lago temporariamente sem 
especificar o período. Todas essas sugestões 
foram mais citadas na zona lacustre, porém 
constatadas nas três zonas de pesca. Ainda, a 
respeito dos amadores, os pescadores 
profissionais reclamam que os fiscais têm 
certo preconceito com a sua categoria, 
deixando amadores e clandestinos com maior 
liberdade de ação. Alegam também que não 
existe qualquer controle dos desembarques da 
pesca amadora, o que facilita capturas além da 
cota e a captura de espécies proibidas na 
piracema.  

Acabar com pescadores e pontos 
clandestinos, fechar o lago num período de 5 
a 10 ano, liberar o lago só para os 
profissionais, inibir o tráfico e contrabando, 
tirar a carteira de quem não pesca, inibir o uso 
de tarrafa e rede e impor uma cota de rede 
para cada pescador foram sugestões 
lembradas principalmente na zona lacustre, 
porém, em baixo percentuais.  

 Sugestões que contrariam as citadas acima, 
também foram observadas como: aumentar o 
tamanho mínimo permitido das malhas, 
liberar a pesca esportiva durante a piracema 
ou sempre, liberar todos os tamanhos de 
peixes, aumentar o tamanho mínimo dos 
peixes para captura, liberar a malha 7 e liberar 
o mês de janeiro. Todas relatadas 
especialmente na zona lacustre. Em 2009 não 
foram registradas sugestões como a Marinha e 
IBAMA deveriam ser mais rigorosos e 
prolongar o seguro desemprego. 

Em 2009, assim como nos três últimos anos, 
as sugestões de ordem estrutural foram as 

menos lembradas. No presente ano, apenas 
66 pescadores sugeriram soluções desse 
caráter, número que representa um 
decréscimo em relação aos anos anteriores.  

A sugestão mais lembrada em 2009 foi de 
caráter assistencialista “ajuda aos pescadores e 
família” (9,1%; Fig. 1.12.37). Esta foi 
lembrada nas três regiões do reservatório, 
porém, em maior percentual na zona de 
transição. Esse dado é similar ao observado 
em 2008, porém neste ano os pescadores 
foram mais específicos dizendo que a ajuda 
seria dos órgãos públicos. Os pescadores 
sugeriram maior participação de órgãos 
públicos ajudando o setor através de um 
programa do governo (Federal e Estadual) 
para a pesca, além de auxílio da Itaipu 
Binacional. Contudo, essa sugestão é genérica, 
pois não especifica como seria a interferência 
do governo.  

Criar peixes em tanques-redes, ou seja, 
incentivar os tanques-redes foi a segunda 
principal proposta (7,6%), sobretudo na zona 
fluvial. Em 2008, esta medida ocupou o 
terceiro lugar. O interesse dos pescadores 
pelos tanques-rede deve resultar da 
convergência de inúmeros fatores, como: o 
incentivo da Itaipu com o subsídio dos peixes 
e do material empregado na confecção dos 
tanques; a assistência técnica; o interesse das 
prefeituras dos municípios lindeiros; a técnica 
inovadora na região; a crença pelos 
pescadores na possibilidade de consorciar o 
tempo entre as revistas com o cultivo; a 
obtenção de insumos alimentares dos peixes 
sem grandes dispêndios, através do 
aproveitamento de carcaças e descartes, frutas 
da faixa de proteção e sobras de hortas e 
cultivos da agricultura familiar (mandioca e 
milho). Ainda em relação a criar peixe em 
tanque-rede um pescador da zona lacustre, 
acha que estes devem ser melhorados, um 
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pescador da zona de transição pede que estes 
sejam liberados em Porto Mendes, enquanto 
um pescador da zona fluvial pede para que se 
libere a tilápia para ser criada em tanque-rede 
(Fig. 1.12.37). 

 Em 2008, o financiamento de material de 
pesca foi a medida que ocupou a segunda 
posição. A criação de linhas de financiamento 
próprias para o setor, na qual o pescador 
pudesse adquirir embarcações e motores, 
facilitaria a vida dos pescadores, em razão da 
dificuldade em se obter financiamento pelos 
modelos atuais da rede bancária, que 
dificultam o acesso do pescador artesanal às 
linhas de crédito. Uma opção seria o 
PRONAF (Programa Nacional de Agricultura 
Familiar), com juros mais baixos que os 
praticados pelo sistema financeiro, porém 
com problemas enfrentados pelo pescador no 
aval exigido pelo programa. Os presidentes 
das colônias não gostam de serem avalistas, 
com receio de ter que assumir dívidas em caso 
de inadimplência. Esta medida caiu para a 
décima primeira posição em 2009. 

Em seguida a abertura de mais pontos de 
pesca foi lembrada por 6,1% dos pescadores 
entrevistados, exclusivos da zona de transição 
do reservatório de Itaipu (Fig. 1.12.37). Para 
estes pescadores os pontos de pesca 
existentes não são suficientes, devido ao 
elevado número de pescadores que ingressam 
nas colônias. Além disso, acham que é 
necessária uma redução para cinco pescadores 
por ponto de pesca. Segundo estes, os pontos 
de pesca estão superlotados e não comportam 
mais que cinco pescadores. Ainda em relação 
aos pontos de pesca, pescadores da zona 
lacustre, pediram a maior organização dos 
pontos de pesca, construção de porto e 
portões de entrada e que casas fossem 
construídas próximas ao lago. Na zona fluvial 
o anseio dos pescadores é a melhoria das 

estradas de acesso aos pontos de pesca. A 
proposta de melhorias na instalação de luz, 
água e banheiro nos pontos de pesca não 
foram registradas em 2009, porém foi 
sugerida por pescadores da zona lacustre em 
2008. 

Na zona fluvial e lacustre, os pescadores 
relatam que as pessoas e a classe de 
pescadores deveriam ser conscientizadas com 
percentual de 6,1% dos pescadores 
entrevistados (Fig. 1.12.37). Contudo não 
informam de que forma essa medida deveria 
ser realizada e nem que tipo de 
conscientização deveria ser feita. A criação de 
cooperativas como medida para melhorar a 
pesca foi mencionada nas três regiões do 
reservatório, entretanto em maior percentual 
na zona lacustre. Segundo os pescadores, esta 
auxiliaria no aumento do valor do pescado e o 
mais importante, fortaleceria a classe nas 
atividades pesqueiras. Em 2005 e 2008 esta 
sugestão também foi registrada. Vale ressaltar 
que em 2008, esta ocupava a décima posição, 
entre as principais medidas a serem tomadas 
para melhora da pesca. Em 2009, saltou para a 
quinta colocação. 
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abrir mais pontos de pesca
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Figura 1.12.37. Principais sugestões, de ordem 

estrutural, levantadas pelos 
pescadores de Itaipu. 
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Alguns pescadores da zona fluvial e lacustre, 
responderam que as autoridades deveriam 
participar mais efetivamente dos problemas 
relacionados com a atividade pesqueira 
(ocupando a sexta colocação) e a melhora no 
processo de venda do pescado foi sugestão 
levantada na zona de transição e lacustre 
(Fig. 1.12.37). Em 2008, a diminuição do 
número de pescador nos pontos de pesca e 
questões relacionadas com o comércio do 
pescador foram registrados em substituição 
as duas últimas medidas citadas acima. Estes 
pescadores gostariam que os meios de 
comunicação realizassem uma campanha de 
divulgação sobre os benefícios do consumo 
de peixes, afirmando que isto ajudaria na 
venda do pescado.  

O apoio para a criação de peixes, sem 
especificar o tipo de tanque a ser utilizado 
(tanques de terra ou tanques-rede), foi 
registrado em 2009, entretanto em baixos 
percentuais. Existem pescadores que 
possuem açudes e gostariam de aproveitá-los, 
recebendo da Itaipu, alevinos ou jovens de 
pacus. No entanto, parte considerável das 
respostas foi declarada por pescadores que 
demonstram interesse pelo projeto de criação 
de peixes em tanques-rede, implantado pela 
Itaipu. 

Respostas como abrir canal para o peixe 
subir, ajuda e subsídio do governo para a 
aquisição do material de pesca, abrir 
comportas e aumentar canal de migração, 
definir individualmente os locais de pesca e 
sinalizar, criar vilas rurais, aumentar as redes 
e marcadores de bóias, melhores condições 
de trabalho e a criação de um frigorífico 
foram citados, porém em percentuais baixos. 
Na zona lacustre um pescador pediu a 
abertura de uma sede da Colônia Z-12 em 
Santa Terezinha do Itaipu, segundo a 
proximidade da sede, facilitaria a participação 

nas reuniões desta e a procura de auxílio em 
caso de necessidade. Outro pede ainda, 
melhora nas condições de limpeza do 
pescado, medida que pode estar relacionada 
com a melhoria da infra-estrutura dos pontos 
de pesca (Fig. 1.12. 37). 
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Capítulo 2 
Pesca Amadora 

2.1. Caracterização da pesca  
  

Neste capítulo é abordado as 

 características da pesca amadora realizada no reservatório 

de Itaipu em 2009. São descritas a metodologia de avaliação, 

a origem dos pescadores, o destino dado ao pescado, os 

equipamentos de pesca, tipos de iscas utilizados, as espécies 

capturadas e o rendimento das pescarias, bem como os 

custos declarados envolvidos na atividade.
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Introdução 

Os estoques pesqueiros do reservatório de 
Itaipu são explorados por duas classes 
distintas de pescadores. Uma profissional, 
com finalidade comercial também 
denominada artesanal e outra amadora ou 
esportiva com objetivos diversos, 
predominando o lazer. O IBAMA define 
pesca amadora como aquela praticada por 
brasileiros ou estrangeiros com a finalidade de 
lazer, turismo e desporto, sem finalidade 
comercial, e a pesca esportiva como uma 
modalidade da pesca amadora que é 
obrigatória a prática do pesque e solte, sendo 
vetado o direito à cota de transporte de 
pescados, previstas na legislação. A pesca 
amadora monitorada na área estudada está 
incluída: i) a pesca realizada nos torneios de 
pesca, bastante difundido no reservatório e ii) 
a pesca realizada de forma difusa, 
principalmente para fins de lazer. Portanto, o 
objetivo deste capítulo é o monitoramento 
desta última modalidade. 

Nos últimos anos, a preocupação com a pesca 
amadora vem aumentando por causa do 
elevado crescimento, além disso, existe 
também uma preocupação com relação a 
alguns estoques explorados pela pesca 
profissional. O elevado número de pescadores 
amadores que passaram a atuar no 
reservatório de Itaipu tem provocado em 
alguns casos, conflitos com os pescadores 
profissionais. A falta de informações quanto 
ao uso de redes pelos pescadores profissionais 
gera preconceitos, pois os amadores 
acreditam que o uso destas causam um 
impacto negativo sobre a pesca amadora no 
reservatório de Itaipu. Os amadores 
geralmente culpam os pescadores 
profissionais pela instalação de redes de 
espera em locais proibidos ou próximos a 

margem. Entretanto, uma investigação mais 
profunda pode revelar que essas redes, na 
maioria das vezes, são instaladas por 
clandestinos que se dizem pescadores 
amadores sem, no entanto, terem sequer a 
licença para a pesca amadora. Uma das 
reclamações dos pescadores profissionais é 
que falta fiscalização em relação aos 
amadores, muitas vezes esses clandestinos.  

Metodologia 
A pesca amadora vem sendo monitorada 
desde janeiro de 2002 nos municípios de 
Guaíra, Mercedes, Marechal Cândido 
Rondon, Entre Rios do Oeste, Santa Helena, 
Santa Terezinha do Itaipu e Foz do Iguaçu. 
No ano de 2005, o monitoramento foi 
estendido para os municípios de Missal e São 
Miguel do Iguaçu e em 2008 para 
Itaipulândia. Em 2009, abrangeu esses 10 
municípios lindeiros do reservatório de 
Itaipu e do rio Paraná. Estima-se que esse 
monitoramento contemplou cerca de 20,0% 
dos pescadores que exercem essa modalidade 
de pesca no reservatório de Itaipu.  

Para o monitoramento são preenchidas 
fichas de desembarque, que são entregues 
nas bases náuticas, atracadouros, clubes de 
pesca, locais onde as embarcações são 
guardadas, locais de venda de iscas vivas, 
praias artificiais, locais com estrutura para 
camping e pontos de pesca ou locais de 
desembarque dos pescadores profissionais 
(Fig. 2.1.1). Além disso, temos apoio de 
várias associações de pescadores amadores e 
de prefeituras dos municípios lindeiros para 
esclarecer a importância do monitoramento 
da pesca amadora. A ficha aplicada aos 
pescadores amadores do reservatório de 
Itaipu encontra-se a seguir. Além dos 
apontamentos das capturas por viagem, nos 
locais de desembarque, outras informações 
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como cidade de origem dos pescadores, tipo 
de isca e equipamento de pesca utilizado, 
destino do pescado e os custos envolvidos 
nas pescarias foram declarados pelos 
pescadores amadores. Para os pescadores 
amadores que atuam no rio Paraná, abaixo da 
barragem de Itaipu, as espécies listadas na 
ficha são outras (dourado, pintado, piavuçu, 
piapara e barbado), uma vez que as espécies 
alvo da pesca amadora diferem das do 
reservatório de Itaipu. 

 

 
Figura 2.1.1. Local de coleta de informações da 

pesca amadora na zona de transição 
do reservatório de Itaipu. 

 Ficha de acompanhamento de desembarque da pesca amadora no reservatório de Itaipu. 

 



Capítulo 2.1 Caracterização da pesca 
 

 197 

Origem dos pescadores 
Em 2009, o monitoramento da pesca 
amadora contou com a colaboração de 
1.440 pescadores que preencheram as fichas 
de acompanhamento de desembarque 
pesqueiro.  Desses, 1.323 atuou no 
reservatório de Itaipu e 127 no rio Paraná, a 
jusante da barragem de Itaipu. Dez 
pescadores amadores pescaram em ambos 
os ambientes. Dos pescadores do 
reservatório de Itaipu, 1.303 (98,5%) são 
provenientes do estado do Paraná e 20 
(1,5%) são de outros estados brasileiros (RS, 
SC, MS, MT e SP), do Paraguai ou da 
Argentina. Dos pescadores paranaenses 
68,0% são dos municípios lindeiros do 
reservatório de Itaipu e 32,0% de outros 36 
municípios (Fig. 2.1.2).  

A percentagem de pescadores vindos dos 
municípios lindeiros variou durante o 
monitoramento. Assim, em 2002 esses 
representavam 50,0%, passando para 70,0% 
em 2003 e 82,4% em 2004 e em 2005 
retornou para 70,8%, sendo esse valor 
próximo ao atual.  

  
Figura 2.1.2. Participação das diferentes 

unidades geográficas na pesca 
amadora do reservatório de Itaipu.  

Dos municípios lindeiros, o monitoramento 
da pesca amadora em Santa Terezinha de 
Itaipu contribuiu com o maior contingente de 
pescador amador (17,4%) seguido de Santa 

Helena (10,8%) e Foz do Iguaçu (10,6%). Em 
relação ao ano anterior, observaram-se 
algumas variações como redução na 
contribuição de pescadores de Guaíra (10,0%) 
e Medianeira (7,4%) e aumento dos oriundos 
de Missal (9,7%), São Miguel do Iguaçu 
(8,8%) e Marechal Cândido Rondon (7,0%).  
Entretanto, ressalta-se que esta modalidade de 
pesca é extensiva a todo o reservatório e essas 
variações decorrem, pelo menos em parte, da 
cobertura insuficiente do monitoramento 
realizado, resultante da falta de recursos 
financeiros para que a pesca amadora fosse 
monitorada de forma mais abrangente. Este 
fato pode ser explicado pelo caráter 
preliminar deste levantamento (Fig. 2.1.3). 

 
Figura 2.1.3. Participação dos principais 

municípios lindeiros na pesca 
amadora praticada no reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

No ano de 2009 foram monitorados 417 
pescadores amadores dos municípios 
paranaenses não lindeiros, sendo que Cascavel 
(35,5%) e Toledo (27,1%) contribuíram com 
os maiores contingentes (Fig. 2.1.4). 
Entretanto, outros municípios se destacaram 
como Tupãssi (5,5%), Assis Chateaubriand 
(5,0%), Ouro Verde do Oeste (2,6%), Maripá 
(2,4%) e Jesuítas (2,2%). Em relação ao ano 
anterior constatou-se redução na percentagem 
de pescadores de Matelândia e Jesuítas e 
aumento na percentagem dos demais 
municípios citados acima.  
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Figura 2.1.4. Participação dos principais 

municípios paranaenses na pesca 
amadora praticada no reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

A pesca amadora no rio Paraná, abaixo da 
barragem de Itaipu, foi realizada 
essencialmente pelos moradores de Foz do 
Iguaçu (94,5%). Ressalta-se, entretanto, que 
as fichas de acompanhamento da pesca 
amadora nesse trecho foram preenchidas 
pelos pescadores frequentadores das 
Cataratas Iate Clube. 

A maioria dos pescadores amadores 
monitorados em 2009 realizou entre uma a 
três incursões ou viagens de pesca ao 
reservatório de Itaipu (Fig. 2.1.5). Entre 
os pescadores, mais de 90,0% dos 
moradores dos municípios lindeiros do 
reservatório de Itaipu (Guaíra, 
Itaipulândia, Medianeira, São Miguel do 
Iguaçu e Foz do Iguaçu) estão incluídos 
nessa categoria. Para os municípios de 
Mercedes, Entre Rios do Oeste, São José 
das Palmeiras e Santa Terezinha do Itaipu 
foi observado uma maior proporção de 
pescadores que realizaram mais de quatro 
incursões de pesca. Esse último município 
destaca-se pela maior proporção de 
pescadores que realizaram mais de 16 
incursões de pesca ao reservatório de 
Itaipu. Essa tendência foi similar ao 
observado no ano anterior. 
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Figura 2.1.5. Número de incursão de pesca 

declarado pelos pescadores amadores 
dos municípios lindeiros da margem 
esquerda do reservatório de Itaipu no 
ano de 2009.  

Na figura 2.1.6, observou-se que a maioria 
dos pescadores amadores dos municípios não 
lindeiros realizaram de uma a três incursões 
de pesca ao reservatório de Itaipu no ano de 
2009. No ano de 2008, os pescadores de 
Cascavel, Tupãssi e Ouro Verde do Oeste 
fizeram pelo menos quatro incursões de pesca 
ao reservatório.  
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Figura 2.1.6. Número de incursão de pesca 

declarado pelos pescadores amadores 
dos principais municípios paranaenses 
(não lindeiros) na margem esquerda 
do reservatório de Itaipu no ano de 
2009. 

O destino da maioria dos pescadores 
oriundos de municípios não lindeiros foi à 
zona de transição do reservatório, 
especialmente nos municípios de Mercedes e 
Entre Rios do Oeste. Na zona lacustre, 
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Santa Helena foi o que recebeu maior 
número de pescadores amadores. Entre os 
pescadores provenientes de Cascavel, 93,9% 
das incursões de pesca foram para a zona de 
transição do reservatório, enquanto que de 
Mercedes foram 75,8%. Já os pescadores 
vindos de Toledo preferiram pescar 
principalmente em Entre Rios do Oeste e 
Marechal Cândido Rondon na zona de 
transição e na lacustre no município de 
Santa Helena. 
 

Destino do pescado 
No monitoramento de 2009, os pescadores 
amadores informaram que os peixes 
capturados eram destinados exclusivamente 
para o consumo próprio em 87,7% das 
incursões de pesca no reservatório de Itaipu e 
em 98,3% no rio Paraná (Fig. 2.1.7).  

No reservatório de Itaipu, os pescadores 
relataram que em 7,42% das incursões o 
destino do pescado foi para o consumo e 
pesca e solta (Fig. 2.1.7).  Nesses casos, 
geralmente são soltos os peixes de pequeno 
porte, os fora de medida e aqueles sem 
interesse para consumo. Entretanto, a prática 
exclusiva da modalidade pesca e solte foi 
declarada em 2,3% das incursões de pesca. 
Essa frequência foi similar ao observado em 
2008, quando duas respostas em relação ao 
destino do pescado: “consumo próprio” e 
“pesca e solta” foram declaradas em 10,9% 
das incursões. Em 2009, observou-se que a 
frequência do pescado capturado destinado a 
doação (0,2%) ou a venda do excedente 
(0,1%) foi muita baixa na pesca amadora 
realizada no reservatório. Essas frequências 
foram similares as registradas no ano anterior.  

Em 2009, observou-se no rio Paraná que a 
maioria dos peixes capturados na pesca 
amadora foi utilizada para o consumo 

próprio, declarada em 98,3% das incursões 
de pesca monitorada (Fig. 2.1.7). Os 
pescadores amadores, ainda, informaram 
que vendem o pescado excedente em 3,0% 
das incursões de pesca. Esse valor foi 
inferior ao registrado em 2008, quando esse 
destino foi declarado em 8,2% das incursões 
monitoradas. Outras opções de destino do 
pescado tiveram frequências inferiores a 
1,0%.    

A modalidade “pesque e solte” comum nos 
torneios de pesca, é esporádica na pesca 
amadora praticada de forma difusa no 
reservatório de Itaipu e no rio Paraná. 
Embora o caráter de lazer esteja presente 
nessas pescarias, há interesse pelo pescado 
para o consumo.  

O destino do pescado não foi declarado em 
2,5% das incursões monitoradas no 
reservatório e 1,0% no rio Paraná.  

 

Figura 2.1.7. Proporção entre as diferentes 
destinações do pescado na pesca 
amadora praticada no reservatório de 
Itaipu e no trecho do rio Paraná, a 
jusante de Itaipu. 

Na zona fluvial, o pescado capturado na pesca 
amadora no ano de 2009 foi destinado 
exclusivamente para o consumo próprio em 
97,3% das incursões de pesca monitoradas, na 
de transição em 95,5% e na lacustre em 80,8% 
(Fig. 2.1.8). Na zona lacustre, os pescadores 
declararam que soltam pelo menos parte do 
pescado capturado em 13,4% das incursões de 
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pesca monitorada, enquanto que na fluvial 
essa foi de apenas 1,6%. Essas tendências 
foram também observadas em 2008.  
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Figura 2.1.8. Proporção entre as diferentes 

destinações do pescado na pesca 
amadora praticadas nas distintas 
zonas do reservatório de Itaipu.  

Equipamentos de pesca 
O caniço e a linhada são os equipamentos 
de pesca mais utilizados na pesca amadora 
praticada no reservatório de Itaipu. O 
caniço inclui desde uma simples vara de 
pescar, na maioria das vezes confeccionada 
com bambu, como também a pesca com 
varas de fibra de carbono com carretilhas e 
molinetes. A linhada constitui-se de anzóis e 
chumbadas presos na extremidade de uma 
linha com comprimento médio de 100 
metros. Em 2009, a utilização de caniço foi 
declarada em 85,7% das incursões de pesca 
monitorados no reservatório e a linhada em 
53,6% (Fig. 2.1.9). Ressalta-se que ambos 
equipamentos foram usados 
concomitantemente em 40,0% das incursões 
de pesca. O uso de mais de um tipo de 
equipamento de pesca é comum entre os 
pescadores amadores do reservatório. Em 
2008, essa prática ocorreu em 38,5% das 
pescarias.  

A utilização de equipamentos proibidos na 
pesca amadora como anzóis de espera, rede 

de espera e fisga foi declarado em apenas 
1,5% das incursões de pesca monitoradas em 
2009. Essa frequência foi levemente inferior 
ao registrado em 2008 (1,8%), quando houve 
registro de espinhel, além desses aparelhos. A 
utilização de espera foi declarada em 1,2% das 
incursões de pesca, fisga em 0,2% e rede em 
0,1%. Entretanto em 1,5% das incursões de 
pesca monitoradas os pescadores não 
declararam os equipamentos de pesca usados. 
Esse valor foi inferior ao registrado em 2008 
(2,5%) e em 2005 (13,8%). 

No rio Paraná, a jusante da barragem de 
Itaipu, os pescadores monitorados em 2009 
utilizaram essencialmente o caniço como 
equipamento de pesca, declarado em 100,0% 
das pescarias (Fig. 2.1.9). A utilização de 
linhada foi registrada em apenas duas 
incursões de pesca (0,7%) e não houve 
registro de outros equipamentos no rio 
Paraná e em apenas 0,3% das incursões os 
pescadores não declararam o tipo de 
equipamento de pesca.  

 
Figura 2.1.9. Utilização de diferentes 

equipamentos de pesca usados na 
pesca amadora praticada no 
reservatório de Itaipu e no trecho do 
rio Paraná, a jusante de Itaipu.  

A frequência de uso dos equipamentos de 
pesca foi distinta entre as zonas de pesca do 
reservatório de Itaipu (Fig. 2.1.10). Embora a 
pesca com caniço predomine em todas as 
zonas do reservatório, seu uso foi mais 
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frequente na zona fluvial, onde foi declarada 
em 100,0% das incursões de pesca 
monitoradas. Na zona de transição essa 
frequência foi de 90,2% e na zona lacustre de 
87,0. A linhada foi mais utilizada na zona de 
transição em 72,9% das incursões de pesca, 
seguida da lacustre com 54,4% e em 1,6% na 
zona fluvial durante as pescarias. Ressalta-se 
que a frequência de utilização concomitante 
de caniço e linhada foi mais elevada na zona 
de transição, sendo declarada em 63,0% das 
incursões monitoradas. A frequência de 
utilização de anzol de espera foi declarada em 
2,2% das incursões de pesca na zona fluvial, 
1,8% na lacustre e 0,7% na de transição. Esse 
equipamento de pesca é direcionado 
principalmente para a captura de traíra. 
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Figura 2.1.10. Proporção entre os diferentes 

equipamentos de pesca usados na 
pesca amadora praticada nas 
diferentes zonas do reservatório de 
Itaipu.  

 
Tipos de iscas 
Os equipamentos de pesca com anzol 
necessitam de algum tipo de isca para atrair o 
peixe. Em 2009, o lambari foi a principal isca 
utilizada na pesca amadora no reservatório de 
Itaipu e esteve presente em 75,3% das 
incursões de pescas monitoradas (Fig. 2.1.11). 
Desde o início deste monitoramento, o 
lambari é a isca mais utilizada pelos 

pescadores amadores que atuam no 
reservatório de Itaipu. Entre 2002 e 2005, o 
lambari esteve presente em cerca de 80,0% 
das incursões de pesca e no ano de 2008 em 
74,5%. Outros tipos de iscas utilizadas foram 
minhoca (8,3%), isca artificial (7,0%), milho 
(4,6%), camarão (3,3%) e massa (2,9%).  

O lambari é utilizado principalmente na 
pesca da curvina e do tucunaré, mas outras 
espécies foram capturadas como traíra, 
pintado, armado, barbado e piranha. A isca 
artificial é empregada essencialmente na 
captura do tucunaré, enquanto que com a 
minhoca captura-se grande variedade de 
peixes (piau, piauçu, piapara, armado e cará). 
O milho e massa também são utilizados na 
captura de piau, piapara e piauçu. Na captura 
da curvina utiliza-se o camarão como isca. 
Entre outros tipos de iscas relatadas pelos 
pescadores estão a morenita, outras espécies 
de peixes, soja, mortadela e caramujo. A 
utilização de mais de um tipo de isca foi 
constatada em 13,4% das incursões de pesca 
monitoradas. Alguns pescadores declararam 
que utilizaram diversas iscas, mas não 
especificaram o tipo.  

Na pesca amadora do rio Paraná, observou-
se que a minhoca foi utilizada em 80,3% das 
incursões de pesca monitorada no ano de 
2009. Ainda, verificou-se que o uso do milho 
(19,0%) e da morenita (18,0%) foi frequente 
nas pescarias. Outras iscas utilizadas pelos 
pescadores foram a isca artificial (1,0%) e o 
caramujo (0,3%) (Fig. 2.1.11).  Em relação 
aos anos anteriores, nota-se aumento na 
frequência de utilização de minhoca e 
redução no uso da morenita como isca. Em 
2008, o uso de minhoca foi registrado em 
64,4% das incursões de pesca e da morenita 
em 21,5%, porém em 2005 essas frequências 
foram de 51,7% e 43,6%, respectivamente. A 
redução no uso da morenita como isca pode 
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estar relacionado ao seu elevado valor, em 
torno de R$3,00 a unidade. 

 
Figura 2.1.11. Proporção entre os diferentes 

tipos de iscas utilizadas no 
reservatório de Itaipu e no rio Paraná, 
a jusante de Itaipu. 

Na zona fluvial do reservatório, a minhoca 
esteve presente em 75,5% e o milho em 23,9% 
das incursões de pesca no ano de 2009 (Fig. 
2.1.12). Essas frequências foram similares ao 
registrado no ano anterior. Quanto aos demais 
tipos de isca, houve apenas um registro do uso 
de lambari e um de camarão em 2009, diferente 
dos anos anteriores quando miúdos/coração e 
morenita foram utilizados como isca.  

No reservatório de Itaipu, o uso de lambari 
como isca é muito difundido nas zonas de 
transição e lacustre. Em 2009, esteve presente 
em 78,0% das incursões de pesca monitoradas 
(Fig. 2.1.12). No ano de 2008, essa frequência 
foi levemente superior (81,0%). Na zona de 
transição, em 10,8% das incursões de pesca os 
pescadores relataram que usam diversos tipos 
de isca, não especificando quais tipos, essa 
categoria diversa foi a segunda mais frequente. 
Nessa zona, foram utilizados outros tipos de 
isca como o milho (7,4%), massa (3,4%), isca 
artificial (2,8%) e soja (2,7%). Na zona lacustre, 
o segundo tipo de isca mais usado foi a isca 
artificial (10,8%), seguida de minhoca (8,7%) e 
camarão (6,0%). 

A elevada frequência da utilização de 
lambari nas zonas de transição e lacustre 

reflete a sua oferta no comércio da cidade, 
nas marinas e nos locais de pesca (Fig. 
2.1.13) e o baixo custo em relação a outros 
tipos de isca viva.  
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Figura 2.1.12. Proporção entre os diferentes 

tipos de iscas utilizadas nas distintas 
zonas do reservatório de Itaipu. 

 
Figura 2.1.13. Comércio de lambari como isca 

viva nas zonas de transição do 
reservatório de Itaipu.  

 

Composição do pescado 
No ano de 2009, os peixes capturados e 
identificados pelos pescadores amadores que 
atuaram no reservatório de Itaipu e no rio 
Paraná foram catalogados em 35 táxons (Fig. 
2.1.14). Entretanto o número de espécies é 
maior, visto que muitos desses táxons são 
multiespecíficos.  

A partir das espécies registradas na pesca 
profissional do reservatório de Itaipu foi 
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possível classificar vinte e dois desses táxons 
ao nível de espécie, dez ao nível de gênero e 
dois ao nível de família, conforme o capítulo 
1.7. Esses dois últimos grupos apresentam 
espécies com características semelhantes que 
recebem o mesmo nome popular. É o caso, 
por exemplo, de Cichla kelberi e Cichla piquiti 
ambas conhecidas popularmente como 
tucunaré ou do cará que foi classificado ao 
nível de família, pois é composto por dois 
gêneros Satanoperca pappaterra e o Geophagus 
proximus. Essa última espécie é um ciclídeo 
invasor originário da bacia amazônica e 
recém chegada no reservatório de Itaipu, 
sendo muitas vezes confundida como tilápia 
pelos pescadores. No capítulo 1.7 que trata 
das espécies que participam do desembarque 
da pesca profissional do reservatório, S. 
pappaterra foi denominada de cará 1 e G. 
proximus de cará 2. Atualmente, tem se 
observado que o cará 2 superou o cará 1 no 
desembarque pesqueiro do reservatório.  

Em 2009, a espécie mais capturada no 
reservatório de Itaipu foi a curvina Plagioscion 
squamosissimus que contribuiu com 48,3% do 
peso total e a segunda maior foi o tucunaré 
(C. kelberi e C. piquiti) com 26,8% (Fig. 
2.1.14). Essas espécies não são nativas da 
bacia do Paraná, mas são originárias da bacia 
amazônica. O piau que inclui principalmente 
Leporinus friderici, mas também indivíduos de 
médio a pequeno porte de piau L. obtusidens e 
piapara L elongatus contribuiu com 6,7% do 
total. A traíra (Hoplias sp. 1 e Hoplias sp. 2) 
contribuiu com 4,3% e o armado Pterodoras 
granulosus com 2,8%. Na pesca amadora do 
reservatório de Itaipu, apesar do grande 
número de espécies registradas, esses cinco 
táxons contribuíram com 88,9%. Ressalta-se 
que 4,8% das capturas foram declaradas 
pelos pescadores como “outros”, sem 
especificar a espécie.  

Embora a curvina mantenha a posição de 
espécie mais capturada na pesca amadora do 
reservatório de Itaipu, nota-se uma sucessiva 
redução na sua contribuição e um aumento 
na de tucunaré. Em 2005, observou-se que a 
curvina contribuiu com 78,1% do total e o 
tucunaré com 6,2%. Já no ano de 2008, a 
curvina reduziu sua frequência para 55,6% e 
a do tucunaré aumentou para 15,2%.   

A pesca amadora realizada no rio Paraná, a 
jusante de Itaipu, incide principalmente 
sobre espécies consideradas grandes 
migradoras. No ano de 2009, foram 
registrados apenas cinco táxons de peixe, 
sendo o táxon piapara, que incluiu as 
espécies L elongatus e indivíduos grandes de 
piau Leporinus obtusidens, os mais abundantes, 
estes contribuíram com 81,0% do total. A 
segunda espécie mais capturada foi o 
dourado Salminus brasiliensis (10,6%). Outras 
espécies capturadas foram piau e indivíduos 
pequenos de piava e piapara que contribuiu 
com 4,4% do total, piavuçu Leporinus 
macrocephalus com 2,5% e pacu Piaractus 
mesopotamicus com 1,4% (Fig. 2.1.14). 

 
Figura 2.1.14. Composição relativa em peso nas 

capturas da pesca amadora no 
reservatório de Itaipu e no rio Paraná, 
a jusante de Itaipu. 
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Na pesca amadora da zona fluvial do 
reservatório, diferente das demais zonas as 
quais predominaram as espécies não nativas 
(curvina e tucunaré), incide essencialmente 
sobre as espécies nativas. Em 2009, nessa 
zona, foram registrados 13 táxons de peixes, 
desses a maior contribuição foi de piau, 
composta principalmente de L. friderici, mas 
também de indivíduos pequenos de L. 
obtusidens e L. elongatus, que representou 
44,0% do peso total declarado (Fig. 2.1.15). 
No ano anterior o táxon com maior 
contribuição foi piapara L. elongatus e 
indivíduos grandes de L. obtusidens (39,8%), 
sendo piau o segundo táxon (20,7%). Em 
2009, a piapara representou apenas 0,9% 
das capturas. As demais espécies que se 
destacaram foram os grandes migradores: 
barbado Pinirampus pirnampu (17,7%), 
armado (11,6%) e dourado (10,3%) (Fig. 
2.1.15). Essa captura pode estar relacionada 
com a inclusão da pesca na corredeira até o 
limite superior dessa zona, que é 
considerada a ponte Airton Sena. 

Na figura 2.1.15, observa-se que a curvina 
contribuiu com 54,9% e o tucunaré com 
23,0% do peso total, sendo estas as espécies 
mais capturadas na zona de transição do 
reservatório. Em 2008, esse percentual foi 
levemente superior para a curvina (58,0%) e 
levemente inferior para tucunaré (18,8%). 
Entre outros táxons representativos estão 
piau (9,0%), armado (3,7%) e traíra (2,0%). 
Do total desembarcado nessa zona, 4,4% 
foram declarados “outros”, sem especificar 
a espécie.  

Na zona lacustre foram verificados 
resultados similares ao da zona de transição 
em relação aos estoques de curvina e 
tucunaré capturado na pesca amadora em 
2009. Em 2009, a curvina contribuiu com 
42,0% e o tucunaré com 32,0%, 

representando quase ¾ da captura total em 
peso (Fig. 2.1.15). Em 2008, esses dois 
táxons também somaram um pouco mais 
que ¾ do peso total, entretanto, a 
contribuição da curvina foi maior (62,9%) e 
de tucunaré menor (14,1%). Esses 
resultados mostram uma tendência na 
redução da captura de curvina e aumento na 
captura do tucunaré, registrada inclusive na 
pesca profissional.    

Conclui-se que a pesca amadora nas zonas 
de transição e lacustre do reservatório de 
Itaipu ocorre principalmente sobre as 
espécies sedentárias como a curvina e o 
tucunaré. 
 

 
Figura 2.1.15. Composição relativa em peso nas 

capturas da pesca amadora nas 
diferentes zonas do reservatório de 
Itaipu. 

Rendimento das pescarias 
No monitoramento da pesca amadora foi 
registrada a captura de um total de 19,3 
toneladas de peixes no ano de 2009, destes 
87,6% ocorreu no reservatório de Itaipu e 
12,4% no rio Paraná, a jusante de Itaipu. O 
rendimento de 16,9 toneladas 
correspondente ao reservatório de Itaipu foi 
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o menor registrado nos últimos anos, 
correspondeu a 69,0% do declarado em 
2008 e a 36,1% em 2004. No rio Paraná, o 
total em 2009 foi cerca de 9,0% superior ao 
registrado em 2008.    

Ressalta-se, entretanto, que a pesca amadora 
monitorada no reservatório de Itaipu 
corresponde a cerca de 20,0% do total 
existente na região. Assim uma estimativa 
total chegaria a 84 toneladas de peixes 
explorados pela pesca amadora no 
reservatório. Em 2008 essa estimativa foi de 
115 toneladas e em 2005 de 104 toneladas.  

A captura por unidade de esforço (CPUE), 
quando considerada como esforço o 
número de incursões ou viagem de pesca foi 
de 3,9kg/viagem de pesca no reservatório 
de Itaipu e de 8,7kg/viagem no rio Paraná, a 
jusante de Itaipu (Tab. 2.1.1). Esses valores 
foram inferiores aos registrados nos anos 
anteriores especialmente para o 
reservatório, uma vez que em 2008 a 
captura neste local foi de 4,6kg/viagem, de 
5,6kg/viagem em 2005 e de 7,5kg/viagem 
em 2004. No rio Paraná os valores de 
captura tem apresentado oscilações no 
decorrer dos anos, sendo maior em 2008 
(9,8kg/viagem) e menor em 2005 
(4,4kg/viagem)  

A redução na CPUE no reservatório de 
Itaipu pode estar associada com a redução 
na captura da curvina. Essa redução 
também foi observada durante o 
monitoramento da pesca profissional no 
reservatório, podendo estar relacionada a 
inúmeros fatores, entre os quais parasitismo, 
empobrecimento genético e competição 
com o tucunaré. 

A pesca amadora, geralmente, quando 
praticada embarcada é realizada por mais de 
um pescador. Em 2009, na maioria das 
viagens de pesca monitoradas foram 

declarados entre 2 e 3 pescadores amadores. 
A CPUE, quando considerada como esforço 
a soma do número de pescadores em cada 
viagem de pesca, foi de 1,5kg/pesc.*dia para 
o reservatório de Itaipu e de 
4,0kg/pesc.*dia para o rio Paraná, a jusante 
de Itaipu (Tab. 2.1.1). No ano de 2008, 
esses resultados foram superiores aos 
registrados para o reservatório 
(1,9kg/pesc.*dia) e para o rio Paraná 
(4,4kg/pesc.*dia). 

Tabela 2.1.1. Rendimento da pesca amadora no 
reservatório de Itaipu e no trecho do 
rio Paraná, a jusante de Itaipu no ano 
de 2009.  

Localidade 
Rendimento 

(kg) 
Viagens 
de pesca 

CPUE 
kg/viagem  

CPUE 
kg/pesc.*dia 

Reservatório 16885,61 4375 3,86 1,48 

Zona fluvial 232,00 154 1,51 0,54 

Zona de 
transição 8946,71 1859 4,81 1,77 

Zona lacustre 7706,90 2362 3,26 1,30 

Rio Paraná - 
Jusante 2387,00 276 8,65 4,03 

 

Na zona fluvial a pesca amadora foi 
monitorada apenas na localidade Porto do 
Juca, município de Guaíra-PR, onde foi 
registrada a menor CPUE de 2009 
(1,5kg/viagem e 0,5kg/pesc.*dia) (Tab. 
2.1.1; Fig. 2.1.16). O rendimento dessa 
zona correspondeu a apenas 1,4% do total 
registrado no reservatório.  

Em 2009, o monitoramento da pesca 
amadora na zona de transição ocorreu nos 
municípios de Mercedes, Marechal Cândido 
Rondon e Entre Rios do Oeste. O 
rendimento registrado nessa zona foi de 8,9 
toneladas, que correspondeu a 53,0% do 
total do reservatório. As CPUE foram de 
4,8kg/viagem de pesca e 1,8kg/pesc.*dia 
(Tab. 2.1.1). Dos três municípios 
monitorados, o maior rendimento foi 
registrado em Mercedes que participou 
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com 64,3% do total dessa zona, seguido de 
Entre Rios do Oeste (19,9%) e Marechal 
Cândido Rondon (15,8%). Entretanto, a 
maior CPUE foi de 2,6 kg/pesc.*dia 
registrada nesse último município (Fig. 
2.1.16). Em Mercedes quando o número de 
pescadores foi elevado (55,9% dos 
pescadores dessa zona), a CPUE foi de 
2,0kg/pesc.*dia. A menor CPUE foi 
registrada no município de Entre Rios do 
Oeste (1,2kg/pesc.*dia), quando foram 
registrados 33,3% dos pescadores na zona 
de transição. O monitoramento da pesca 
amadora nos municípios de Mercedes e 
Entre Rios do Oeste é realizado em um 
camping, onde as famílias passam os finais 
de semanas e feriados. Assim, os resultados 
desses municípios podem estar 
relacionados com o fato de que o número 
de pescadores registrados por embarcação 
pertence ao grupo familiar, cujo principal 
objetivo é o de lazer.     

O rendimento declarado na zona lacustre 
correspondeu a 45,6% do total do 
reservatório e a CPUE foi de 3,3kg/viagem 
e 1,3 kg/pesc.*dia, no ano de 2009 (Tab. 
2.1.1). Nessa zona, o monitoramento da 
pesca amadora abrangeu os municípios de 
Santa Helena, Missal, Itaipulândia, São 
Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha do 
Itaipu. O maior rendimento foi registrado 
no município de Santa Terezinha do Itaipu, 
que contribuiu com 57,4% do total 
monitorado no reservatório. As maiores 
CPUE foram registradas em São Miguel do 
Iguaçu (2,1kg/pesc.*dia), seguido de 
Itaipulândia (1,9kg/pesc.*dia) e Santa 
Terezinha do Itaipu (1,2 kg/pesc.*dia) e as 
menores foram obtidas em Santa Helena 
(0,9 kg/pesc.*dia) e Missal (1,1 
kg/pesc.*dia) (Fig. 2.1.16). Esses 
resultados diferem do encontrado em 2008, 
quando os maiores valores foram 

registrados em Missal (3,1kg/pesc.*dia) e 
Santa Helena (2,8 kg/pesc.*dia).  O 
município de Foz do Iguaçu houve registro 
de apenas 8 incursões de pesca com 
participação de 17 pescadores. 
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Figura 2.1.16. Variações na captura por unidade 

de esforço (CPUE: kg/pesc.*dia) ao 
longo do reservatório de Itaipu.  

Rendimento e despesas 
com a pesca 
No ano de 2009, as despesas gasta com a 
pesca para o deslocamento, combustíveis para 
embarcação, isca, ceva, gelo, piloto, 
alimentação, bebida e hotel foram 
contabilizadas pelos pescadores amadores 
entrevistados em R$266.940,90 no 
reservatório de Itaipu e em R$67.821,46 no 
rio Paraná, a jusante de Itaipu (Tab. 2.1.2). 
Esse valor gasto com as despesas foi inferior 
ao registrado em 2008 para o reservatório de 
Itaipu (R$301.240,81) e superior para o rio 
Paraná, a jusante da barragem (R$42.985,00). 
Ressalta-se que em 2009, as despesas não 
foram declaradas em 32,5% das viagens de 
pesca monitoradas. Em alguns casos o 
pescador pode não ter tido gasto como é o 
caso dos moradores da região que pescam da 
barranca e obtém suas próprias iscas. No 
reservatório o investimento médio estimado 
foi de cerca de R$90,00 por incursão de pesca 
enquanto que no rio Paraná foi de R$244,75. 
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O custo do quilograma de peixe foi estimado 
considerando-se os obtidos das incursões ou 
viagem de pesca em que os pescadores 
amadores entrevistados declararam as 
despesas. Assim, em 2009 o custo médio do 
quilograma de peixe para as pescarias do rio 
Paraná foi de R$28,78 e de R$22,65 para o 
reservatório de Itaipu (Tab. 2.1.2). Em 2008, 
esse custo foi aproximadamente R$20,00 
tanto para o reservatório como para o rio 
Paraná. Entretanto, nos anos anteriores o 
custo do quilograma de peixe foi mais 
elevado no rio Paraná, tendência observada 
em 2009. Em 2005, por exemplo, no rio 
Paraná cada quilograma de peixe implicou 
numa despesa de R$33,59 e no reservatório 
esse valor foi de R$15,29. 

Tabela 2.1.2. Custos estimados com a pesca 
amadora na sua fração monitorada no 
reservatório de Itaipu e no rio Paraná 
no ano de 2009.  

*rendimento das incursões de pesca em que os gastos 
foram declarados  

Na zona fluvial do reservatório não foi 
registrado nenhuma despesa com a pesca nas 
fichas de monitoramento de 2009, entretanto, 
em 2008 foi registrado o menor valor do 
custo do quilograma de peixe (R$10,71). Na 
zona de transição o custo médio do 
quilograma de peixe foi de R$22,75, valor 
similar ao da zona lacustre de R$22,51(Tab. 
2.1.2). Esses valores foram superiores aos 
obtidos em 2008 na zona de transição, 

quando o custo médio do quilograma de peixe 
foi de R$19,66, entretanto, foi menor na zona 
lacustre que chegou a R$ 23,66.  

Das despesas declaradas nas incursões da 
pesca amadora, o item que mais contribuiu 
foi o combustível para as embarcações. Em 
2009, esse item representou 45,6% do total 
de gastos no rio Paraná, a jusante da 
barragem de Itaipu e 26,3% do reservatório 
de Itaipu (Fig. 2.1.17). Esse resultado foi 
similar ao dos anos anteriores. As 
contribuições de cada tipo de despesa foram 
distinta para o rio Paraná e para o 
reservatório de Itaipu.  

A isca foi o segundo item com maior 
contribuição no rio Paraná (21,7%). Esse 
gasto pode estar relacionado principalmente 
com a utilização de morenita para a captura 
de grandes migradores, uma vez que o valor 
médio gasto com a aquisição de morenita foi 
de R$107,50 por incursão de pesca. Para a 
compra da minhoca, a isca mais utilizada no 
rio Paraná, o pescador em média gastou 
R$45,00 por pescaria.  

O gasto com piloto para barcos representou 
8,6% das despesas no rio Paraná, quando o 
valor pago ao piloto por dia de pesca variou 
entre R$70,00 e R$100,00, sendo o valor 
médio de R$78,42. A maioria dos pescadores 
amadores que atuam no rio Paraná reside em 
Foz do Iguaçu. Assim, gastos com o 
deslocamento representou 7,4% do total e 
foi em média de R$20,00, entretanto, o gasto 
declarado para os provenientes de Toledo e 
Cascavel chegou a R$200,00. As despesas 
com alimentação foi de 6,6% do total, com a 
bebida 5,8% e com o gelo foi de apenas 
0,7%. Não houve registro de despesa com o 
hotel. Em relação ao ano de 2008, essas 
contribuições foram no geral similares, com 
exceção do gasto com deslocamento que foi 
inferior ao gasto com piloto.  

Localidades 
Rendimento* 

(Kg) 

Custos 

 (R$) 

Custo 
quilograma 

(R$) 

Rio Paraná 
– Jusante 

2.356,50 67.821,46 28,78 

Reservatório 11.784,04 266.940,90 22,65 

Zona Fluvial       

Zona 
Transição 

6.991,56 159.054,83 22,75 

Zona 
Lacustre 

4.792,48 107.886,07 22,51 
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Os pescadores amadores que atuam no rio 
Paraná, abaixo da barragem, necessitam 
contratar pilotos que conhecem a região, isto 
devido as fortes corredeiras e afloramentos 
de rochas no leito do rio. Além disso, como 
se deslocam nas áreas mais variadas e 
distantes, muitas vezes, do lado argentino ou 
paraguaio, preferem contratar pilotos que 
falam o idioma guarani.  

No reservatório de Itaipu, o segundo item que 
mais contribuiu nas despesas com a pesca foi 
o deslocamento até a margem do reservatório 
com 20,7% do total, seguido das despesas 
com alimentação (16,3%), bebida (14,0%) e 
isca (13,4%). A contribuição de cada uma das 
demais despesas foi baixa, sendo que a 
compra de gelo consumiu 3,9%, hotel 2,1%, 
ceva 1,7% e piloto 0,4% (Fig. 2.1.17).  
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Figura 2.1.17. Proporção entre os custos 

constatados na pesca amadora nos 
dois ambientes considerados 
(Reservatório de Itaipu e rio Paraná).  

Os gastos com combustíveis para 
deslocamento até a margem do reservatório 
podem ser explicados pela presença de 
pescadores amadores de outros municípios, 
especialmente de Cascavel e Toledo. Esses 
pescadores juntamente com seus familiares, 
em geral, pernoitam em áreas de camping nas 
margens do reservatório (Fig. 2.1.18), o que 
explica a baixa contribuição de gasto com 
hotel (2,0%) e de elevada com alimento e 
bebida (30,0%). 

No reservatório de Itaipu, o gasto com a isca 
ocupou a quinta posição, sendo o lambari o 
mais utilizado, cujo gasto médio foi de 
R$15,00 por incursão de pesca.  Esse valor é 
inferior aos tipos de isca mais freqüentes nas 
pescarias do rio Paraná.  

A maioria dos pescadores amadores 
monitorados no reservatório de Itaipu não 
contratou pilotos de embarcação, portanto, 
esse gasto foi de apenas 0,4% do total no 
ano de 2009. Nos anos anteriores esse 
gasto foi ainda mais baixo, correspondendo 
a menos de 0,2%. As águas do reservatório 
são mais tranquilas do que as do rio 
Paraná, portanto, não oferecem maiores 
desafios para que os pescadores amadores 
pilotem suas próprias embarcações. 

 
Figura 2.1.18. Pescadores amadores 

acampados nas margens do 
reservatório, no município de 
Mercedes, na zona de transição do 
reservatório de Itaipu.  

Na zona de transição do reservatório de 
Itaipu foram contabilizadas despesas de 
R$159.054,83 com a pesca amadora em 2009 
(Tab. 2.1.2), sendo os maiores gastos com 
combustível para embarcação (23,6%) e com 
deslocamento até as margens do reservatório 
(22,3%). Entretanto, gastos com alimentação 
(21,1%) e bebidas (12,4%) somaram 33,5%. 
As iscas representaram 12,9% e as demais 
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despesas somaram 7,8% do total (com gelo 
3,0%, com ceva 2,3%, com hotel 2,2% e com 
piloto 0,3%) (Fig. 2.1.19). 

Nessa zona foram levantados dados da pesca 
amadora em três municípios. No município 
de Mercedes, quando o monitoramento da 
pesca amadora ocorreu na linha Arroio 
Guaçu, foi registrado o menor valor médio 
gasto por dia de pesca (R$69,20). A maioria 
dos pescadores amadores monitorados nessa 
localidade é de outros municípios, 
especialmente de Cascavel, Tupãssi, Assis 
Chateaubriand e Pérola. Entretanto, não 
houve registro de gastos com hotel. Em 
geral, os pescadores amadores de outros 
municípios utilizam área de camping 
municipal, os quais permanecem durante os 
finais de semana e feriados com sua família. 
Assim, para a estimativa do custo por dia de 
pesca, as despesas referentes e esse período 
foram divididos por número de dias que o 
pescador permaneceu acampado.  

Nos municípios de Marechal Cândido 
Rondon e Entre Rios do Oeste os gastos 
médios por dia de pesca foram similares, 
aproximadamente R$140,00. Gasto com 
deslocamento até as margens do 
reservatório foi o item com maior 
participação nas despesas totais, 
representaram 26,2% em Marechal Cândido 
Rondon e 25,1% em Entre Rios do Oeste. 
Entretanto, a contribuição das demais 
despesas foi distinta. Em Marechal Cândido 
Rondon, o gasto total com o combustível 
para as embarcações foi de 19,5%, com a 
bebida de 14,9% e com a alimentação de 
13,0%. Nesse município foi registrado o 
maior gasto com hotel (8,2%). Em Entre 
Rios do Oeste as despesas com a 
alimentação (22,5%) foi a segunda maior, 
essa despesa somada com a da bebida 
(11,5%) totalizou 34,0%. Despesa com 

combustíveis para a embarcação contribuiu 
com 22,4% e as iscas com 14,3%. Os 
pescadores que pernoitaram nessa área de 
pesca, utilizaram uma área de camping 
particular, cuja estadia saiu em torno de 
R$10,00, declarado como gasto com hotéis 
que representou 1,2% dos gastos totais.   

No ano de 2009, os gastos com a pesca 
amadora declarados pelos pescadores 
totalizaram R$107.886,07 na zona lacustre do 
reservatório de Itaipu (Tab. 2.1.2). Desse 
valor foi utilizado 31,1% com combustível 
para a embarcação, 19,0% com deslocamento 
até as margens do reservatório, 16,8% com 
bebida e 14,7% com isca (Fig. 2.1.19). O 
alimento ocupou a terceira posição na zona de 
transição (21,1%), já na lacustre ocupou a 
quinta posição com 9,7% dos gastos totais. 
Por outro lado, gasto com gelo foi maior na 
zona lacustre (5,4%) que na de transição 
(3,0%).  O gelo é utilizado para a conservação 
dos peixes capturados, refrigeração das 
bebidas e conservação dos alimentos. Maiores 
gastos com gelo na zona lacustre podem estar 
relacionados com maiores consumos de 
bebida.    

Nessa zona o monitoramento da pesca 
amadora abrangeu cinco municípios: Santa 
Helena, Missal, Itaipulândia, São Miguel do 
Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu. O maior 
valor médio gasto por dia de pesca foi 
registrado em Itaipulândia (R$158,39) e o 
menor em São Miguel do Iguaçu (R$33,67). 
Nos demais municípios esse valor ficou entre 
R$56,86 em Missal e R$60,79 em Santa 
Helena.   

Em Itaipulândia, as despesas com as incursões 
de pesca declaradas pelos pescadores 
amadores durante o monitoramento em 2009 
foram de R$38.488,00, desses 29,6% foi gasto 
com o deslocamento até a base náutica, onde 
foi realizado o levantamento da pesca 
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amadora. Isso pode ser explicado pela elevada 
frequência de pescadores amadores oriundos 
de outros municípios (69,8%), alguns de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Nesse 
município, a contribuição das outras 
principais despesas foram 22,8% com 
combustíveis para a embarcação, 14,1% com 
alimento, 13,8% com bebida, 10,8% com 
iscas. Despesa com hotel representou apenas 
3,1% do total, porém essa foi a maior 
frequência registrada entre os municípios 
monitorados na zona de lacustre.  

Os gastos relatados pelos pescadores 
amadores em São Miguel do Iguaçu 
totalizaram apenas R$4.445,00, sendo que os 
maiores gastos foram com combustíveis para 
a embarcação (34,6%), bebidas (23,1%) e isca 
(25,1%). A despesa com deslocamento até as 
margens do reservatório representou apenas 
8,3% e não houve registro de gasto com 
hotel. Dos pescadores monitorados em São 
Miguel do Iguaçu, 73,3% são moradores do 
próprio município, 28,5% dos municípios 
próximos como Medianeira e Itaipulândia e 
apenas 1,2% de outros municípios. Essa 
tendência de contribuição das diferentes 
despesas foi também verificada em Santa 
Terezinha do Itaipu, porém com maiores 
gastos com combustível para a embarcação 
(44,5%).  

Na zona lacustre do reservatório de Itaipu os 
maiores gastos foram com combustíveis tanto 
para a embarcação (29,2%) quanto para o 
deslocamento até as margens do reservatório 
(25,3%), seguido dos gastos com bebida 
(14,5%), isca (13,0%) e alimentação (9,5%). 

Os gastos com gelo corresponderam a 4,1% 
na zona lacustre, 3,5% na zona de transição e 
2,8% na zona de fluvial (Esse percentual não 
é mostrado no gráfico). O gelo é utilizado 
para a conservação dos peixes capturados, 
refrigeração das bebidas e conservação dos 

alimentos. Os gastos com cevas foram 
relevantes somente na zona fluvial do 
reservatório, onde correspondeu a 10,5% 
(Esse percentual não é mostrado no gráfico). 
Na zona de transição, essa representou 3,2% 
dos gastos e na lacustre a 1,2%. A ceva é feita 
principalmente para a captura de piaus e 
piaparas, por vários dias, antes de ocorrer a 
pescaria. A ceva é mantida por longos 
períodos em um mesmo local pelos 
pescadores, sendo motivo de conflito entre 
eles.  
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Figura 2.1.19. Proporção entre os custos 

constatados na pesca amadora nas 
diferentes zonas do reservatório de 
Itaipu.  

Curvina e tucunaré 
Por causa da importância da curvina 
(Plagioscium squamossisimus) e tucunaré (Cichla 
kelberi e Cichla piquiti) na pesca amadora 
praticada no reservatório de Itaipu foi 
realizado uma analise mais detalhada deles. 
Juntos esses dois táxons contribuíram com 
75,0% do rendimento total da pesca amadora 
monitorada no reservatório de Itaipu em 
2009. Tanto a curvina como os tucunarés 
não são nativos da bacia do rio Paraná. 
Originárias da bacia amazônica se 
estabeleceram nos reservatórios da bacia do 
Paraná. Portanto, a captura dessas espécies 
na pesca amadora é permitida durante o 
período de defeso das espécies do rio Paraná, 
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entre novembro e fevereiro. Possuem hábito 
alimentar carnívoro, especialmente piscívoro 
e alimentam-se principalmente de peixes 
nativos de pequeno porte. Embora 
apreciados na pesca amadora, especialmente 
na modalidade esportiva, o controle de 
piscívoros introduzidos é uma medida que 
deveria ser objeto de grande esforço, já que 
estes podem produzir depleções 
populacionais drásticas em curto período de 
tempo e de difícil reversibilidade no 
ecossistema (AGOSTINHO et al., 2007). 

A Tabela 2.1.3 mostra uma análise mais 
detalhada sobre a importância da pesca 
amadora exercida sobre a curvina e o 
tucunaré no reservatório de Itaipu. O 
rendimento dessas duas espécies (curvina e 
tucunaré) foi de 12,7 toneladas, sendo que a 
curvina contribuiu com 64,3% e o tucunaré 
com 35,7%. Entretanto, esse rendimento foi 
o menor registrado em relação aos anos 
anteriores. Em 2008 foram 16,3 toneladas 
(78,5% de curvina e 21,5% de tucunaré). Em 
2005 foram 22,1 toneladas e a curvina 
contribuiu com 92,6%. A redução na captura 
da curvina, como já relatada, tem sido 
verificada também na pesca profissional.  

A curvina, principal espécie capturada na 
pesca amadora praticada no reservatório de 
Itaipu no desembarque da pesca comercial, 
foi a terceira espécie mais importante, com 
rendimento de 83,7 toneladas em 2009. Na 
pesca amadora contribuiu com 8,1 toneladas 
que correspondeu a 48,3% do rendimento 
total levantado no reservatório de Itaipu em 
2009 (Tab. 2.1.3). Ressalta-se, entretanto, que 
a pesca amadora monitorada no reservatório 
corresponde a cerca de 20,0% da existente. 
Assim, a captura estimada chega a cerca de 
40 toneladas.  

No reservatório de Itaipu, são capturadas 
duas espécies de tucunaré, o tucunaré 

amarelo (Cichla kelberi) e o tucunaré azul 
(Cichla piquiti). Muitas vezes os pescadores 
não distinguem essas duas espécies, assim 
nesse monitoramento ambos foram 
designados apenas como tucunaré. 
Acompanhamento das espécies do 
desembarque da pesca comercial do 
reservatório de Itaipu indicou que o tucunaré 
azul foi o mais freqüente em 2009, quando 
ocupou a décima posição, com rendimento 
de 18,9 toneladas. Na pesca amadora o táxon 
tucunaré ocupou a segunda posição, com um 
rendimento monitorado de 4,5 toneladas em 
2009 (Tab. 2.1.3). Esse rendimento foi o 
maior registrado, em 2005 era de 1,6 
toneladas e em 2008 aumentou para 3,5 
toneladas. Considerando que a pesca 
amadora monitorada no reservatório 
represente cerca de 20,0% da existente, 
estima-se a captura de tucunaré em 2009 
possa ter atingido um total de 22,6 toneladas.  

O custo médio do quilograma desses dois 
táxons, na pesca amadora do reservatório de 
Itaipu, estimado considerando-se somente as 
incursões de pesca em que foram declaradas 
suas capturas e as despesas, foi de R$ 28,51 
para a curvina e de R$ 29,90 para o tucunaré, 
em 2009 (Tab. 2.1.3). Esse valor foi similar 
ao obtido em 2008 para o tucunaré e 
superior para a curvina. Provavelmente o 
aumento na captura do tucunaré tenha 
diminuído o custo do quilograma. Ressalta-
se, entretanto, que nesses custos não estão 
incluídos gastos com os equipamentos de 
pesca, que em geral o investimento para 
captura de tucunaré é maior. 

A captura por unidade de esforço (CPUE), 
estimada para a curvina e o tucunaré, em 
2009, foi de 3,12 kg por viagem de pesca 
para a primeira e 3,30 kg por viagem de 
pesca para a segunda (Tab. 2.1.3). Quando 
essa CPUE foi estimada considerando-se 
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como esforço a soma do número de 
pescadores em cada viagem de pesca, essa foi 
de 1,12 kg/pesc.*dia para a curvina e de 1,32 
kg para o tucunaré.   

Tabela 2.1.3. Rendimento, custos estimados e 
captura por unidade de esforço 
(CPUE) na pesca amadora, na sua 
fração monitorada no reservatório de 
Itaipu para a pesca da curvina 
(Plagioscium squamossisimus) e do 
tucunaré (Cichla kelberi e Cichla 
piquiti) em 2009. 

Espécies 

 

Rendimento 

Kg 

Custo (Kg) 

R$ 

CPUE 

Kg/ viagem 
de pesca 

CPUE 

Kg/ pescador 

Curvina 8.150,68 28,51 3,12 1,12 

Tucunaré 4.524,55 29,90 3,30 1,32 

 

Na pesca comercial do reservatório de 
Itaipu, a captura da curvina e do tucunaré é 
realizada principalmente com o uso de redes 
de espera, juntamente com outras espécies. 
Na modalidade amadora, realizada 
essencialmente com a utilização de anzóis, a 
pesca é mais seletiva. Na zona de transição, 
em 82,2% das incursões de pesca em que se 
capturou a curvina utilizaram-se o caniço e a 
linhada concomitantemente. Nas incursões 
de pesca em que se capturou tucunaré essa 
freqüência diminuiu para 47,5% e aumentou 
do uso exclusivo de caniço (48,1%). Na 
zona lacustre os pescadores utilizaram 
principalmente o caniço para a captura tanto 
da curvina (60,7%) e como do tucunaré 
(76,2%). 

Curvinas e tucunarés são espécies 
essencialmente piscívoras. Assim a principal 
isca utilizada para a captura dessas espécies 
na pesca amadora do reservatório de Itaipu 
foi o lambari. Na zona de transição lambari 
esteve presente em quase 80,0% das 
incursões de pesca que se capturou curvina 
e em 68,5% que se capturou tucunaré. 

Entretanto, nessa zona o uso de lambari 
pode ser maior, pois em cerca de 20,0% das 
incursões de pesca em que os pescadores 
utilizaram vários tipos de iscas, não foram 
especificadas os tipos. Na zona lacustre a 
freqüência de utilização de lambari foi mais 
elevada, ocorreu em 93,5% das incursões 
em que se capturou curvina e de 72,9% nas 
de tucunaré. A utilização de isca artificial 
para a captura de tucunaré tem se tornado 
mais freqüente no reservatório de Itaipu, 
especialmente na zona lacustre que foi de 
cerca 23%, na zona de transição essa 
declarada em 9% das incursões de pesca. 

Embora a pesca a curvina e ao tucunaré 
coexistam no reservatório, essas apresentam 
peculiaridades próprias. A pesca a curvina 
requer menos técnica e pode ser realizado 
com o uso de linhada que necessita pouco 
investimento, pois não é necessário 
carretilha, molinete ou vara de pesca. Em 
geral é capturada em grandes 
profundidades, e quando isso ocorre muitas 
vezes morrem por diferença de pressão e 
pelo estresse resultante da pescaria. Pelo 
fato de ser pouco resistente e ter uma carne 
muito apreciada, a modalidade pesque e 
solte não é comum para a pesca a curvina, 
especialmente na zona de transição do 
reservatório.  

A pesca ao tucunaré tem aumentado a cada 
ano e se destacado na pesca amadora, 
especialmente na esportiva do reservatório 
de Itaipu. Além de torneios e competições 
de pesca ao tucunaré, organizados pelos 
municípios lindeiros, hotéis e empresas de 
turismo oferecem pacotes para pesca ao 
tucunaré no reservatório de Itaipu, 
especialmente na região de Foz do Iguaçu.  
Em geral esses pacotes incluem transporte 
ao pesqueiro, barco com motor elétrico, 
combustível, guia de pesca e alimentação 
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durante a pescaria. Por ser um peixe 
brigador, é considerado um dos mais 
esportivos do Brasil. Os pescadores 
consideram a pesca ao tucunaré mais 
emocionante que a da curvina. Entretanto, a 
pesca ao tucunaré exige maior técnica e 
investimento em equipamentos. O caniço 
com carretilha ou molinete são os 
equipamentos mais usados, iscados com 
lambari ou iscas artificiais. As iscas são 
arremessadas em ambientes estruturados 
(com galhos e árvores), na superfície ou a 
meia água, geralmente em direção à 
margem. Por causa de maior rusticidade do 
tucunaré após a captura, parte dos 
pescadores amadores, especialmente os 
esportivos, defende a modalidade pesque e 
solte. Em geral, os pacotes oferecidos para 
pesca ao tucunaré pelas empresas de 
turismo na região são nessa modalidade. 

Estoques de curvina e tucunaré são 
explorados pela pesca comercial e amadora 
do reservatório de Itaipu. Embora tenham 
objetivos diferentes e utilize técnicas de 
captura distintas, como exploram o mesmo 
estoque existem conflitos entre essas duas 
classes de pescadores. Dessa forma, antes 
de qualquer implantação de medidas de 
ordenamento da pesca no reservatório tem 
que ser amplamente discutidos entre todos 
os envolvidos. O monitoramento dessas 
pescarias, procurando verificar suas 
potencialidades e problemas, torna-se 
fundamental para o crescimento e a vocação 
de ambas.  

Considerações finais 
A fração monitorada da pesca amadora no 
reservatório de Itaipu e no rio Paraná, a 
jusante da barragem, é a praticada 
principalmente nos finais de semana e 
feriados prolongados com objetivos difusos, 

mas especialmente de lazer. No ano de 
2009, dos pescadores amadores 
monitorados no reservatório de Itaipu, 
98,5% são provenientes do estado do 
Paraná e 1,5% são de outros estados 
brasileiros (RS, SC, MS, MT, SP), do 
Paraguai ou da Argentina. Dos paranaenses, 
68,0% são dos municípios lindeiros do 
reservatório e 32,0% de outros 36 
municípios. Desses últimos, destacam-se 
Cascavel e Toledo com os maiores 
contingentes.  

O consumo do peixe capturado na pesca 
amadora é uma prática amplamente 
difundida entre os pescadores amadores 
monitorados. A frequencia de pescadores 
que praticam exclusivamente a pesca 
esportiva, ou seja, a modalidade pesca e 
solte foi baixa.  

Os pescadores utilizam-se principalmente 
de caniço e linhada, com os anzóis iscados 
especialmente com lambari no reservatório 
de Itaipu e de minhoca e morenita no rio 
Paraná, a jusante de Itaipu. Nos municípios 
lindeiros do reservatório, especialmente nas 
zonas de transição e lacustre organizou-se 
um promissor comércio de lambari para 
iscas, principalmente de Astyanax altiparanae. 
Criação de lambari, estrategicamente 
localizados próximos aos locais de pesca, 
tem facilitado o comercio dessa isca viva.  

No reservatório de Itaipu as principais 
espécies capturas na pesca amadora foram 
as não nativas cuvina Plagioscion 
squamossisimus e os tucunarés Cichla kelberi e 
C.piquiti, que contribuíram com 75,0% do 
rendimento total. Em relação aos anos 
anteriores, nota-se no reservatório aumento 
na contribuição de tucunaré e redução da 
curvina. Entre as nativas destacam-se piaus, 
traíras e armado. No rio Paraná a piapara foi 
a mais abundante, seguido de dourado. 



Monitoramento do rendimento e da socioeconomia da pesca no reservatório de Itaipu 
 

 214 

Redução na CPUE tem sido observada na 
pesca amadora monitorada no reservatório 
de Itaipu, sendo a menor registrada em 2009 
(3,9kg/viagem de pesca). Essa redução pode 
estar relacionada com a queda na captura da 
curvina. No rio Paraná, por outro lado, a 
CPUE de 8,7kg/viagem de pesca registrada 
em 2009 foi superior em relação aos anos 
anteriores.  

O investimento médio por viagem de pesca 
foi menor no reservatório de Itaipu, cerca 
de R$90,00 enquanto que no rio Paraná foi 
de R$244,75. Assim, a despeito da maior 
CPUE, o custo médio do quilograma de 
peixe foi mais elevado nas pescarias do rio 
Paraná (R$28,78) do que no reservatório de 
Itaipu (R$22,65). 

A pesca amadora, com as características 
aqui descritas é diferente daquela realizada 
de forma organizada nos torneios de pesca. 
Ocorre de forma difusa em toda a extensão 
do reservatório, portanto de difícil controle. 
Embora o principal objetivo seja de lazer, 
há um grande interesse no peixe capturado 
para o consumo. Em geral, como os 
pescadores amadores podem escolher os 
melhores locais para a pesca não se 
preocupam com a conservação dos estoques 
pesqueiros. Além disso, os pescadores 
amadores explorarem espécies importantes 
na pesca profissional. Desse quadro podem-
se esperar conflitos entre essas duas classes 
de pescadores.  

As características da pesca amadora aqui 
descrita podem subsidiar implantação de 
medida de ordenamento da pesca amadora 
no reservatório de Itaipu.  

 



 

 

 

 

Capítulo 2.2 
Pesca Amadora 

Torneio de pesca 
  

A seguir serão descritos os dados oriundos das 

 pescarias realizadas durante os torneios de pesca esportiva 

ocorridos na área de influência do reservatório de Itaipu, 

durante o ano de 2009. 

Serão apresentados os dados relativos aos torneios de pesca, 

as espécies capturadas, o rendimento e a captura por unidade 

de esforço e a captura de imaturos. 
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Introdução 
Os monitoramentos dos torneios de pesca 
têm a finalidade de determinar o número de 
participantes em cada evento, conhecer as 
respectivas espécies capturadas e sua 
capturabilidade apresentada como captura por 
unidade de esforço (CPUE) e, identificar 
eventuais fontes de conflito entre a pesca 
profissional e amadora. 

Descrição dos torneios 
O monitoramento realizado no ano de 2009, 
envolvendo nove torneios de pesca ao 
longo do reservatório de Itaipu. Tem seus 
resultados mostrados na Tabela 2.2.1, onde 
é especificado o número de equipes e 
pescadores participantes, bem como o 
tempo médio de pesca em cada um. 

 

Tabela 2.2.1. Eventos ocorridos no reservatório de Itaipu no ano de 2009: (A) número de equipes 
participantes/número de pescadores participantes, (B) horas pescadas por equipe e (C) 
horas pescadas por pescador em cada evento.  

Evento de Pesca A B C 

9o Desafio da Pesca da Curvina de Missal 227/604 8:36 3:39 

13a Pesca da Corvina de Santa Terezinha do 
Itaipu 149/546 8:00  7:26 

12ª Prova Aberta da Corvina de Marechal 
Cândido Rondon 

209/511 5:35 2:34 

Pesca ao Tucunaré Troféu Itaipu 35 anos de 
Foz do Iguaçu 55/109 6:20 3:10 

III Pesca Esportiva de Marechal ao 
Tucunaré  

37/75 6:32 3:11 

V Torneio Aberto de Pesca de Mercedes  94/274 5:16 2:24 

III Torneio Internacional de Pesca ao 
Tucunaré de Santa Terezinha do Itaipu 39/77 6:22 3:39 

XXI Torneio Internacional de Pesca de 
Guaíra 

225/431 7:00 3:54 

3ª Pesca ao Tucunaré de Foz do Iguaçu 
Troféu Tito Muffato 85/169 5:41 3:17 

 
O primeiro destes eventos foi o 9o Desafio da 
Pesca da Curvina de Missal, realizado no dia 15 
fevereiro de 2009 no município de Missal. 
Neste participaram 227 equipes, num total de 
604 pescadores, perfazendo 8:36 horas 
pescadas por equipe e 3:39 horas pescadas por 
pescador (Tab. 2.2.1). Os municípios que 
estiveram envolvidos foram Cascavel, 
Curitiba, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, 
Guaíra, Itaipulândia, Matelândia, Marechal 

Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, 
Missal, Nova Santa Rosa, Novo Ivaí, Palmital, 
Santa Helena, São Miguel do Iguaçu, Santa 
Rita, Santa Terezinha do Itaipu e Toledo do 
Estado do Paraná. Além desses municípios, 
houve participação de pescadores do país 
vizinho (Paraguai) dos municípios de Ciudad 
del Leste e Hernandarias.  Foi capturada neste 
evento somente a curvina Plagioscion 
squamosissimus.  



Monitoramento do rendimento e da socioeconomia da pesca no reservatório de Itaipu 
 

 218 

Em seguida, no mês de março, aconteceu o 
evento 13a Pesca da Corvina de Santa Terezinha do 
Itaipu. Nesta ocasião, 149 equipes 
participaram perfazendo um total de 546 
pescadores, sendo que 26 equipes totalizando 
77 pescadores informaram o tempo de pesca, 
com média de horas pescadas igual à 8:00 
horas por equipe e 7:26 horas pescadas por 
pescador (Tab. 2.2.1). Estiveram 
representados aqui, os municípios de 
Corbélia, Foz do Iguaçu, Itaipulândia, 
Medianeira, Missal, Santa Helena, São Miguel 
do Iguaçu e Santa Terezinha do Itaipu do 
Estado do Paraná. Ainda, participaram os 
pescadores do município de Hernandarias 
(Paraguai). Na ocasião, P. squamosissimus foi a 
única espécie capturada. 

No mesmo mês ocorreu, a 12ª Prova Aberta da 
Corvina de Marechal Cândido Rondon, em que 
participaram 209 equipes num total de 511 
pescadores, 21 equipes informaram a duração 
da pesca (58 pescadores). A média de horas 
pescadas por equipe foi de 5:35 horas e 2:34 
horas pescadas por pescador (Tab. 2.2.1). 
Exemplares de curvina foram capturados 
neste evento.  Foram capturados ainda, mas 
soltos por não atingirem o tamanho permitido 
por lei, 39 exemplares de curvina, 25 de 
piranha Serrasalmus spp., 18 do dourado-
cachorro Rhaphiodon vulpinus, 22 de barbado 
Pinirampus pirinampu, 8 de armado Pterodoras 
granulosus, 1 de raia Potamotrygon spp. e 2 de 
tucunaré Cichla spp. Participaram deste 
torneio, pescadores oriundos das cidades de 
Assis Chateaubriand, Cascavel, Catanduva, 
Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, 
Marechal Cândido Rondon, Maripá, 
Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, 
Mundo Novo, Nova Santa Rosa, Ouro Verde 
do Oeste, Palotina, Pato Bragado, Porto 
Mendes, Quatro Pontes, Santa Helena, Santa 
Rita, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel 
do Iguaçu e Toledo.    

 A Pesca ao Tucunaré Troféu Itaipu 35 anos de Foz 
do Iguaçu ocorreu em maio de 2009. 
Participaram 55 equipes num total de 109 
pescadores, entretanto apenas 29 equipes 
informaram o tempo de pesca, num total de 
58 pescadores. Estes apresentaram uma 
média de horas pescadas igual a 3:10 horas 
cada, e 6:20 horas pescadas por equipe (Tab. 
2.2.1). Foram analisados nesta ocasião, 
exemplares do tucunaré azul Cilha piquiti e 
tucunaré amarelo Ciclha kelberi. Foram soltos, 
também 26 exemplares de cará Geophagus cf. 
proximus, 85 exemplares de tucunaré, 3 de 
traíra Hoplias malabaricus, 2 de piranha, 5 de 
dourado-cachorro, 3 de joaninha Crenicichla 
spp. e 3 exemplares da palometa Astronotus 
crassipinis. O evento contou com a 
participação de pescadores oriundos dos 
municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu, 
Medianeira, Missal, Santa Terezinha do 
Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Hernandarias 
do Paraguai. 

Em setembro de 2009 foi realizado no 
município de Marechal Cândido Rondon a 
III Pesca Esportiva de Marechal ao Tucunaré. 
Neste participaram 37 equipes, perfazendo o 
total de 75 pescadores dos quais 63 
informaram o término da pescaria, 
totalizando 31 equipes. A média de horas 
pescadas foi de 6:32 horas por equipe e 3:11 
horas pescadas para cada pescador (Tab. 
2.2.1). Foram capturados neste evento 
exemplares de tucunaré azul e tucunaré 
amarelo. Os municípios representados foram 
Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido 
Rondon e Toledo.   

O V Torneio Aberto de Pesca de Mercedes 
ocorreu no dia 18 de outubro de 2009 em 
Mercedes, quando participaram 94 equipes 
(274 pescadores). Destas, apenas 17 
informaram o número de horas pescadas, 
perfazendo o total de 48 pescadores. A 
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média de horas pescadas por equipe foi de 
5:16 horas e 2:24 horas pescadas para cada 
pescador. Participaram neste torneio 
pescadores oriundos das cidades de Assis 
Chateaubriand, Cascavel, Dourados, Guaíra, 
Marechal Cândido Rondon, Maripá, 
Matelândia, Mercedes, Missal, Nova Santa 
Rosa, Palotina, Realeza, Santa Helena, 
Toledo e Tupansi do Estado do Paraná e 
Mato Grosso do Sul. Assim, foram 
analisados exemplares de tucunaré amarelo, 
curvina e piavuçu Leporinus macrocephalus. 
Foram capturados ainda, mas soltos por não 
atingirem o tamanho permitido por lei, 3 
exemplares de tucunaré amarelo, 1 de traíra, 
1 de dourado-cachorro, 1 raia, 12 de armado, 
1 de mandi Pimelodus spp. e 1 de barbado.    

No dia 25 do mesmo mês ocorreu a 
realização do III Torneio Internacional de Pesca 
ao Tucunaré de Santa Terezinha. Participaram na 
ocasião 39 equipes no total de 77 pescadores, 
porém apenas 19 equipes informaram o 
tempo de pesca, perfazendo um total de 37 
pescadores. Cada equipe pescou uma média 
de 6:22 horas e cada pescador pescou uma 
média de 3:39 horas. Estiveram presentes 
pescadores dos municípios de Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Medianeira, Missal e Santa 
Terezinha do Itaipu. Também houve relato 
de pescadores oriundos do Paraguai. Neste 
torneio foram capturados somente 
exemplares de tucunaré amarelo. Foram 
capturados ainda, mas soltos por não 
atingirem o tamanho permitido por lei, 26 
exemplares de tucunaré amarelo, 4 de traíra, 
1 de dourado-cachorro, 8 de piranha e 3 de 
peixe -cadela Galeocharax knerii.    

No mesmo dia foi monitorado o XXI Torneio 
Internacional de Pesca de Guaíra, quando 
participaram 225 equipes totalizando 431 
pescadores, das quais 48 informaram o 
tempo de pesca num total de 95 pescadores. 

Isto resultou em uma média de horas 
pescadas igual a 7:00 horas por equipe e 3:54 
horas  por pescador. As cidades de origem 
dos pescadores inscritos foram Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Maripá, 
Marechal Cândido Rondon, Mercedes, 
Missal, Mundo Novo, Palotina, Terra Roxa, 
Ubiratã, Vila Rica e Salto del Guayra no 
Paraguai. Foram analisados nesta ocasião 
exemplares de armado, barbado, dourado 
Salminus brasiliensis, mandi beiçudo 
Iheringichthys labrosus, jaú Zungaro zungaro, 
piapara Leporinus elongatus, piau Leporinus 
friderici, pintado Pseudoplatystoma corruscans e 
mandi-amarelo Pimelodus maculatus. Foram 
soltos ainda 5 de armado, 1 de dourado-
cachorro, 2 de curvina, 2 de pintado, 2 de 
dourado e 2 de piau. 

O nono e último evento monitorado ocorreu 
em Foz do Iguaçu, no dia 22 de novembro de 
2009. Este foi denominado 3a Pesca ao Tucunaré 
de Foz do Iguaçu Troféu Tito Muffato, quando 
participaram 85 equipes com um total de 169 
pescadores. Destas 44 equipes (86 pescadores) 
informaram o tempo de pesca com média de 
5:41 horas pescadas por equipes e 3:17 horas  
por pescador. Estiveram representados os 
municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu, 
Matelândia, Medianeira, Missal, Pato Branco, 
São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha do 
Itaipu e o país vizinho Paraguai. Foram 
analisados nesta ocasião exemplares de 
tucunaré amarelo e piracanjuba Brycon hilarii. 
Foram soltos por não atingir tamanho 
mínimo de captura dois exemplares de 
tucunaré amarelo e cinco de piranha. 

No ano de 2009, durante os noves torneios 
de pesca monitorados no reservatório de 
Itaipu foram identificados dezoito espécies 
de peixes e cinco gêneros. Neste ano não 
houve eventos realizados e acompanhados 
fora do reservatório. 
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Astronotus crassipinis – oscar 
Cichla kelberi – tucunaré amarelo 
Cichla piquiti – tucunaré azul 
Cichla spp. - tucunaré           
Crenicichla spp. – joaninha 
Galeocharax knerii – peixe-cadela 
Geophagus cf. Proximis - cará 
Hoplias aff. malabaricus –  traíra 
Iheringichthys labrosus - mandi 
Leporinus elongatus - piapara 
Leporinus friderici - piau  
Leporinus macrocephalus - piavuçu   
Pimelodus maculatus - mandi  
Pimelodus spp. - mandi  
Pinirampus pirinampu – barbado 
Plagioscion squamosissimus – curvina 
Potamotrygon spp. - raia 
Pseudoplatystoma corruscans - pintado 
Pterodoras granulosus – armado 
Raphiodon vulpinus –- dourado-cachorro 
Salminus brasiliensis - dourado 
Serrasalmus spp. – piranha 
Zungaro zungaro – jaú 
 

Rendimento Específico 
O peso total das principais espécies 
capturadas durante os nove eventos 
realizados em 2009 no reservatório de Itaipu 
é mostrado na Tabela 2.2.2. Verifica-se que 
foram capturados, considerando-se todos os 
eventos, 773,55kg de peixes, sendo este 
total pouco relevante em relação ao total 
capturado por todas as pescarias no 
reservatório de Itaipu. A espécie mais 
capturada foi o armado, que correspondeu a 
38,16% (295,18kg) do total capturado em 
todos os torneios. A esta espécie seguiu-se o 
tucunaré amarelo com 21,70% (167,85kg), a 
curvina perfazendo 14,11% do total 
capturado (109,15kg) e o tucunaré azul com 
72,80kg (9,41%) (Tab. 2.2.2). 

Tabela 2.2.2. Quantidade em quilos para as 
espécies capturadas nos torneios de 
pesca realizados no reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

Espécie  Nome popular PES0 
(kg) 

Pterodoras granulosus armado 295,18 

Cichla kelberi tucunaré amarelo 167,85 

Plagioscion squamosissimus curvina 109,15 

Cichla piquiti tucunaré azul 72,80 

Salminus brasiliensis dourado 55,74 

Pseudoplatystoma corruscans pintado 27,60 

Pinirampu pirinampus barbado 21,82 

Zungaro zungaro jaú 8,79 

Leporinus friderici piau 8,17 

Leporinus macrocephalus piavuçu 4,27 

Leporinus elongatus piapara 1,19 

Pimelodus maculatus mandi 0,63 

Iheringichthys labrosus  0,26 

 
Captura por unidade de 
esforço(CPUE) 

Em 2009, o torneio no qual se constatou a 
maior captura em relação ao esforço 
utilizado (kg/pescador por hora de pesca) a 
12ª Prova Aberta da Corvina de Marechal 
Cândido Rondon e o XXI Torneio Internacional 
de Pesca de Guaíra com CPUE igual a 1,11 
kg/pescador por horas pescadas, seguidos 
pela 13ª Pesca da Curvina de Missal e III 
Torneio Internacional de Pesca ao Tucunaré de 
Santa Terezinha do Itaipu com CPUEs 0,08 
kg/pescador por horas pescadas (Fig. 2.2.1). 
A CPUE foi menor no 9o Desafio da Pesca da 
Curvina de Missal, seguido da 3ª Pesca ao 
Tucunaré de Foz do Iguaçu Troféu Tito Muffato, 
com valor de captura igual a 0,02 e 0,42 
kg/pescador por horas pescadas, 
respectivamente. 
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Figura 2.2.1. Captura por unidade de esforço 

nas pescarias de torneio no 
reservatório de Itaipu em 2009. 1= 9o 
Desafio da Pesca da Curvina de 
Missal; 2= 13a Pesca da Corvina de 
Santa Terezinha do Itaipu; 3= 12ª 
Prova Aberta da Corvina de Marechal 
Cândido Rondon; 4= Pesca ao 
Tucunaré Troféu Itaipu 35 anos de Foz 
de Iguaçu; 5= III Pesca Esportiva de 
Marechal ao Tucunaré ; 6= V Torneio 
Aberto de Pesca de Mercedes; 7: III  
Torneio Internacional de Pesca  ao 
Tucunaré de Santa Terezinha do 
Itaipu; 8= XXI Torneio Internacional de 
Pesca de Guaíra e 9= 3ª Pesca ao 
Tucunaré de Foz do Iguaçu Trófeu 
Tito Muffato. 

 

Considerando-se o conjunto dos torneios de 
pesca no reservatório de Itaipu durante o ano 
de 2009, verificou-se que 594 pescadores 
participaram efetivamente dos eventos, 
retornando ao ponto de origem e informando 
o tempo utilizado na pesca. Entretanto, 
grande parte dos participantes abandonava a 
competição e/ou não registrava suas capturas 
e tempo de pesca junto aos organizadores dos 
eventos. Assim, em 2009, um total 2796 
pescadores participaram dos torneios.  

Conclui-se que esta modalidade de pesca 
envolveu grande número de participantes no 
ano de 2009. A Figura 2.2.2 mostra cenas 
deste tipo de pesca no reservatório de Itaipu 
no município de Missal. 

 

 
Figura 2.2.2. Cenas do 9o Desafio da Pesca da 

Curvina de Missal no reservatório de 
Itaipu no ano de 2009. 

Composição em tamanho 
das capturas  
A estrutura em tamanho do pescado 
capturado nos diversos torneios realizados 
no reservatório de Itaipu foi analisada 
durante o ano de 2009. Foram considerados 
somente os dados referentes às espécies que 
apresentaram as maiores abundâncias nestas 
pescarias, ou seja, P. squamossisimus curvina, 
C.kelberi tucunaré amarelo e Cichla piquiti 
tucunaré azul. 

Plagiosc ion squamosiss imus - CURVINA 

A Figura 2.2.3 mostra a distribuição de 
frequência da curvina por classe de 
comprimento padrão observada nos 
diferentes torneios de pesca realizados no 
ano de 2009. 
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Figura 2.2.3. Distribuição de frequência da 

curvina por classe de comprimento 
padrão (cm) no reservatório de Itaipu, 
capturados durante os torneios de 
pesca realizados no ano de 2009. 
Diferença de cores marca transição de 
jovem para adulto. 

 

Dos 279 indivíduos capturados durante estes 
torneios, os tamanhos seriaram de 20,0cm a 
56,0cm de comprimento padrão (do focinho 
ao início da nadadeira caudal). O valor modal 
foi encontrado na classe de 22,0cm de 
comprimento padrão (16,5% do total 
capturado) (Fig. 2.2.3). Verificou-se que o 
número de exemplares nas classes 
consideradas como imaturos alcançou 33,7% 
do total de indivíduos capturados durante os 
torneios de pesca realizados no ano de 2009, 
considerando um tamanho mínimo de captura 
permitido por lei de 25,0cm de comprimento 
total segundo Portaria do IBAMA No 21/93. 
Como vemos, houve um acentuado aumento 
no número de indivíduos jovens capturados 
neste ano. Passando de 8,0% do total 
capturado em 2008 para 33,7% em 2009. 

 

Cichla kelber i  – TUCUNARÉ AMARELO 

Entre os 136 indivíduos de tucunaré amarelo, 
medidos durante as capturas em torneios na 
área monitorada no ano de 2009, os 
comprimentos padrão variaram entre 18,0cm 
e 48,0cm (Fig. 2.2.4).  

O valor modal situou-se na classe de 
comprimento total de 36,0cm, perfazendo 
24,3% do total analisado (Fig. 2.2.5). A 
captura de indivíduos adultos (89,0%) foi 
maior que a de imaturos (11,0%), 
considerando tamanho mínimo de captura 
permitido por lei de 25,0cm de comprimento 
total segundo Portaria do IBAMA No 107/98 
(Fig. 2.2.4). Devemos ressaltar, que o fato 
desta espécie não ter tamanho mínimo 
permitido para captura para a região, assumiu-
se tamanho mínimo de captura utilizado nas 
Bacias dos rios Araguaia e Tocantins.  
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Figura 2.2.4. Distribuição de frequência do 

tucunaré amarelo C. kelberi por classe 
de comprimento padrão (cm) no 
reservatório de Itaipu, capturados 
durante torneios de pesca realizados 
no ano de 2009. Diferença de cores 
marca transição de jovem para adulto. 

     

Cichla piqui t i  – TUCUNARÉ AZUL 

Os 127 exemplares do tucunaré azul, medidos 
durante os torneios realizados no reservatório 
de Itaipu durante o ano de 2009, têm suas 
frequências de classe de comprimento 
mostradas na figura 2.2.5. 

Os comprimentos variaram entre 16,0cm e 
42,0cm de comprimento padrão. A maior 
frequência foi observada na classe de 
comprimento total de 34,0cm (17,3%). 
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Durante estes torneios, a captura de 
imaturos foi menor (8,7%) que de adultos 
(91,3%) do total medido e pesado. Isso 
considerando o tamanho mínimo permitido 
por lei de 20,0cm de comprimento total 
(Portaria IBAMA No 21/93). 
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Figura 2.2.5. Distribuição de frequência do 

tucunaré azul C. piquiti por classe de 
comprimento total (cm) no reservatório 
de Itaipu, capturados durante torneios 
de pesca realizados no ano de 2009. 
Diferença de cores marca transição de 
jovem para adulto. 

Considerações gerais 
A pesca esportiva praticada nos eventos de 
torneios mostra alguma sobreposição com a 
pesca profissional. Assim, embora o montante 
capturado durante estes eventos seja baixo e, 
portanto, sem impacto relevante, o fato de 
duas das principais espécies capturadas na 
pesca esportiva (armado e curvina), figurar 
entre as cinco principais espécies capturadas 
na pesca profissional, permite prever conflitos 
futuros no uso desses recursos. O armado é a 
principal espécie de peixe capturada no 
reservatório, tanto na pesca esportiva como 
na profissional. 
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Os pescadores 
No reservatório de Itaipu, a pesca profissional 
foi exercida por 826 pescadores titulares 
(dono dos materiais de pesca) no ano de 2009, 
desses 140 eram mulheres. A esse número 
devem-se adicionar os ajudantes de pesca que 
representam cerca de 30% do total. Em 
relação a esses profissionais destaca-se: 

v O número médio mensal de pescadores 
foi de 391, o que explica um grande fluxo 
destes na pesca (ingresso e saída). Uma 
redução nesse número vem sendo 
observada desde 1997. 

v Observou-se que 58,2% dos pescadores 
atuam na zona lacustre. Porém, na zona 
fluvial ocorre a maior densidade destes (2,4 
pesc./km2). 

v Dos entrevistados, 21,7% declararam que 
não exerceram outra profissão antes de 
ingressar na pesca, ou seja, sempre 
pescaram. Entre os que exerceram outra 
profissão, 50,9% tinham vinculo com o 
campo, eram agricultores ou volantes 
rurais, e 36,8% exerciam trabalhos no meio 
urbano (volante urbano, autônomo e 
assalariado). A zona fluvial foi a que 
apresentou a maior proporção de 
pescadores que sempre pescaram (32,5%). 

v A dedicação exclusiva à pesca foi 
mencionada por 17,5% dos pescadores. 
Nos últimos anos foi verificada uma 
redução nessa percentagem. Entre as 
atividades complementares declaradas 
pelos entrevistados as mais frequentes 
foram agricultura (29,3%), volante urbano 
(23,0%) e apicultor (9,4%). Dos pescadores 
que declararam que tem outra atividade, 
6,5% pertencem a categoria de 
trabalhadores aposentados. Na zona fluvial 
foi averiguado o maior grau de 
dependência da pesca. 

v Verificou-se que 53,2% dos pescadores 
atuam na pesca há mais de 10 anos e 
16,2% atuam entre 6 e 10 anos. Dos 
pescadores entrevistados, 0,7% 
ingressaram na pesca no ano de 2009. 
Essa atividade não atraiu os jovens neste 
ano. 

v Dos pescadores entrevistados, 93,6% 
pretendem continuar na pesca. Desses 
16,0% relataram gostar da profissão, 
9,5% responderam que não há outra 
opção de trabalho e 8,1% dos 
pescadores justificaram sua permanência 
por falta de qualificação e de emprego 
formal. Entretanto, 41,8% dos 
pescadores não responderam o motivo 
porque pretendem continuar na pesca. 

v A falta de peixes (22,2%) foi o principal 
problema entre os 4,3% dos pescadores 
que manifestaram sua intenção em 
abandonar a pesca. Outros 11,1% dos 
pescadores declaram que a atividade é 
pouca lucrativa e 5,6% responderam que 
não tem futuro. 

v Em 2009, no reservatório de Itaipu foi 
observado que a idade média dos 
pescadores titulares foi de 45,8 anos, 
sendo que 58,2% do total tinham entre 
40 a 60 anos. Aqueles que declararam ter 
idade superior a 60 anos 
corresponderam a 10,6%. Nos últimos 
anos de monitoramento foi observada 
uma diminuição na participação dos 
pescadores com menos que 30 anos. 

v O número médio de dependentes 
relatado pelos pescadores foi de 2,2 em 
2009, esse valor está diminuindo com o 
passar dos anos. Na zona fluvial e de 
transição essa média foi similar (2,1), 
sendo menor na lacustre (1,8). Dos 
pescadores entrevistados, 64,5% do total 
tem de 1 a 4 dependentes. 
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v No reservatório de Itaipu verificou-se que 
68,5% dos pescadores entrevistados 
possuem ensino fundamental incompleto. 
A proporção de pescadores analfabetos 
foi maior na zona fluvial (12,1%), nas 
demais zonas foi inferior a 5%. 

Estrutura física da pesca 
 

v A rede de espera foi o equipamento mais 
utilizado nas zonas de transição (54,9%) 
e lacustre (62,3%). Por outro lado o 
espinhel foi mais empregado pelos 
pescadores da zona fluvial (36,0%). 

v A quantidade de aparelhos de pesca 
declarados pelos pescadores do 
reservatório de Itaipu no ano de 2009 
foi de 1.773.937m2 de redes de espera, 
90.456 anzóis e 45 tarrafas. 

v A zona fluvial teve os maiores 
percentuais em relação a utilização de 
tarrafas.  Os anzóis de espera, embora 
empregados em todo reservatório, 
ocorreram com maior frequência nas 
partes mais internas desse ambiente. 

v As redes de espera com uso mais 
frequente no reservatório de Itaipu foram 
as de malhas 80mm (28,5%), 140mm 
(28,3%) e 100mm (12,3%), entre nós 
alternados. A primeira foi mais utilizada 
pelos pescadores da zona lacustre, 
estando ausente na pesca da zona fluvial. 

v Dos pescadores entrevistados, 30,1% 
defendem a proibição das malhas 
menores que 80mm, 16,2% defendem a 
proibição de redes com malha inferior a 
12mm e 13,3% inferior a 9mm.  

v A maioria dos pescadores titulares 
(91,8%) eram proprietários dos 
apetrechos de pesca, sendo que 2,8% os 

tinham financiado de atravessadores e 
1,3% usavam equipamentos emprestados.  

v No reservatório de Itaipu a embarcação 
mais utilizada foi de madeira (54,1%), 
seguida de alumínio (37,0%). As 
embarcações de madeira foram mais 
empregadas na zona fluvial do 
reservatório (77,0%), porém as de 
alumínio foram usadas com maior 
frequência nas zonas mais internas: 
transição (54,0%) e lacustre (40,0%). 

v Os propulsores de uso mais frequentes 
foram o motor de popa (32,5%), rabeta 
(26,7%), remo manual (18,5%) e o motor 
estacionário (14,0%). A utilização do 
motor cascudo e de motosserra 
modificados correspondeu a 8,3%. Na 
zona de transição os mais empregados 
foram a rabeta e motor de popa, já na 
lacustre foi o remo. 

Qualidade de vida 
v Observou-se que em todas as zonas de 

pesca ocorrem uma maior frequência de 
pescadores que residem em áreas 
urbanas. Do total de pescadores, 51,7% 
declararam residir em área urbana e 
35,1% em área rural. Dos entrevistados 
8,8% passam a maior parte do tempo em 
acampamentos fixos e 0,1% em 
acampamentos provisórios.  

v A águas do sistema de abastecimento 
público atendeu 50,3% dos pescadores, 
25,1% a obtém de poços artesianos e 
6,8% de poços simples. A água do 
reservatório foi utilizada por 1,8% dos 
pescadores e a de minas por 9,0%.  

v Os pescadores declararam que as sobras 
da evisceração e filetagem do pescado e 
os peixes não utilizados para consumo 
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foram lançados no reservatório (58,9%). 
A prática de enterrar esses rejeitos foi 
adotada por 20,1% dos pescadores, 6,3% 
os utilizaram na suinocultura, 2,8% 
trataram animais domésticos, 2,1% 
doaram para famílias menos favorecidas 
e 0,6% utilizaram na piscicultura.  

v A energia elétrica abasteceu as 
residências de 89,7% dos pescadores. A 
zona fluvial contou com o maior 
percentual de pescadores que não 
contam com esse benefício (5,6%).  

v Nos pontos de pesca 20,6% dos 
pescadores declararam não ter energia 
elétrica em seus acampamentos, este fato 
ocorreu com mais frequência na zona 
fluvial (61,4%). Observa-se a ocorrência 
de conflitos quanto ao pagamento deste 
serviço, uma vez que em alguns 
acampamentos existe apenas um relógio 
para atender vários usuários e 
geralmente há inadimplência por parte 
de alguns pescadores.  

v Com relação a um local apropriado para 
banho (banheiros), 35,8% dos 
pescadores relataram não possuir tais 
instalações. Das três zonas, a fluvial foi a 
que apresentou o percentual mais 
elevado (32,0%). 

v Dos pescadores entrevistados 19,4% 
informaram haver latrinas nos 
acampamentos que utilizam com 
frequência. Lançar as excretas na faixa 
de reflorestamento ou nas águas do 
reservatório foi uma prática adotada por 
14,4% dos pescadores. Dos 
acampamentos na zona de transição 
21,1% não possuem latrinas, seguido da 
fluvial com 17,8%. Vale ressaltar que um 
elevado número de pescadores não 
respondeu esta questão. 

v O material mais frequentemente 
empregado na construção das moradias foi 
a madeira (27,1%), seguido de alvenaria 
(15,1%), outros (10,8%) e bambu (2,5%).  

v Em 2009, 61,1% dos pescadores 
apresentaram algum tipo de enfermidade 
infecto-contagiosa. As principais foram 
gripe (39,5%), verminoses e malária (2,0% 
e 1,5%, respectivamente). Embora com 
menor incidência, também foram 
registrados casos de pneumonia e hepatite 
no reservatório de Itaipu.  

v Problemas crônicos de saúde foram 
relatados por 79,5% dos pescadores, 
destacando-se dores na coluna (41,0%), 
reumatismo (10,7%), problemas de pele 
(7,9%) e renal (3,2%). Também foram 
relatados problemas cardíacos e de 
pressão alta. 

Renda média declarada 
v No monitoramento realizado em 2009, 

76,0% dos pescadores declararam que a 
renda média bruta varia entre 1 e 2 
salários mínimos. Receita inferior a um 
salário foi citada por 18,4% dos 
entrevistados.  

v Os maiores rendimentos com a pesca 
foram obtidos na zona fluvial, quando 
7,6% tiveram renda de três salários 
mínimos, já os menores salários foram 
registrados nas áreas mais internas do 
reservatório. 

Composição do pescado 
v No ano de 2009 foram catalogadas 66 

espécies nos desembarques monitorados 
da pesca profissional. Entretanto, apenas, 
dez espécies contribuíram com 78,7% do 
desembarque total. 
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v As principais espécies capturadas e 
comercializadas foram o armado Pterodoras 
granulosus (31,6%), o curimba Prochilodus 
lineatus (22,1%), a curvina Plagioscion 
squamosissimus (11,6%), a perna de moça 
Hypophthalmus edentatus (10,3%) e o barbado 
Pinirampus pirinampu (6,7%). Os indivíduos 
adultos de armado, curimba e barbado 
foram capturados principalmente na metade 
superior do reservatório. Essas espécies 
usam o trecho a montante do reservatório, o 
rio Paraná e os tributários laterais para a 
desova. Os ciclos da curvina e da perna de 
moça são completos no reservatório de Itaipu.  

 Rendimento total 
v Em 2009 o rendimento anual da pesca foi de 

1.343 toneladas (capturas estimadas nos 
meses de defeso), sendo este valor 
equivalente a 10,6 kg/ha/ano e uma captura 
por unidade de esforço (CPUE) de 10,76 
kg/pesc.*dia.  

v A zona fluvial, com menor área, contribuiu 
com 23,5% do rendimento total, transição 
21,4% e lacustre, a maior, com 55,1%. A 
captura por unidade de esforço (CPUE) foi 
superior na zona de transição. 

v No ano de 2009, a renda total obtida com a 
venda do pescado desembarcado no 
reservatório de Itaipu, considerando os 
preços praticados para cada espécie, foi de 
R$ 4.905.972,00.  

Rendimento Específico 
v O armado teve um rendimento de 

aproximadamente 228 toneladas e uma 
captura por unidade de esforço (CPUE) 
de 2,98 kg/pesc.*dia em 2009. Em relação 
ao ano de 2005 e 2008 observou-se uma 
redução na captura desta espécie.  

v O curimba é uma espécie migradora, cujos 
estoques foram beneficiados pelas cheias 
duradouras e intensas ocorridas nos 
últimos anos em seus criadouros naturais a 
montante do reservatório de Itaipu. Em 
2009, seu rendimento foi de 159,5 
toneladas, valor superior ao registrado em 
2008 (101,3 toneladas) e a CPUE foi de 
2,40 kg/pesc.*dia. 

v Verificou-se que o rendimento da curvina, 
de 83,7 toneladas, foi superior ao registrado 
no ano de 2008 (75,2 toneladas). A CPUE 
foi de 1,29 kg/pesc.*dia em 2009. 

v Uma redução na captura da perna de moça 
foi observada quando comparada ao ano de 
2008. O rendimento total desta espécie, no 
ano de 2009, foi de 74,1 toneladas e a 
CPUE de 1,61 kg/pesc.*dia. 

v A captura total do barbado foi de 48,6 
toneladas em 2009. Verificou-se uma 
redução de 19,7% em relação a 2008. A 
CPUE foi de 1,16 kg/pesc.*dia.  

v Nas amostragens do desembarque da pesca 
profissional, realizada pela biopesca, ao 
longo do ano de 2009 foi registrado apenas 
um exemplar da tilápia, apresentando assim 
baixa captura no período (0,04% do total 
amostrado). O rendimento desta espécie 
foi maior na zona lacustre (86,2%) do 
reservatório de Itaipu e a CPUE foi de 0,08 
kg/pesc.*dia. 

Conservação e 
comercialização 
v A forma mais frequente de conservação 

do pescado para a comercialização foi o 
congelado, declarado por 64,3% dos 
pescadores, seguida de conservado em 
gelo  (18,0%). Porém, as duas formas 
podem ser utilizadas concomitantemente. 
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v No ano de 2009, 92,0% dos pescadores 
declararam consumir peixe pelo menos 
uma vez por semana. Este é um hábito 
comum em todas as famílias do 
reservatório de Itaipu. Das zonas 
monitoradas, a fluvial foi a que consumiu 
mais peixes por semana, 12,0% 
consumiram mais de cinco vezes. 

v Os pescadores do reservatório de Itaipu 
informaram que a carne mais consumida 
em 2009 foi a bovina (25,3%), seguida do 
frango (23,5%) e peixe (23,3%).  

v A produção de 2009 foi comercializada 
principalmente através do peixeiro 
(atravessador) e no varejo (picado) 
correspondendo a 44,3% e 43,1%, 
respectivamente. Na zona fluvial, a maior 
percentagem (67,4%) do pescado foi 
comercializada através do peixeiro, 
enquanto que na zona lacustre foi maior no 
varejo (51,8%). 

v O preço de venda de algumas espécies no 
varejo foram mais elevados que quando 
vendidos ao peixeiro. Valores superiores a 
50% foram registrados na zona lacustre, 
sobretudo para aquelas de primeira e 
segunda categoria comercial.   

Avaliação das 
Instituições e 
Percepções da Pesca 
v Os serviços das colônias de pesca foram 

avaliados pela maioria dos pescadores do 
reservatório como ótimo ou bom (89,2%), 
com maior aprovação na zona de 
transição e menor na zona fluvial.  Os 
principais pontos positivos citados foram: 
i) bom atendimento; ii) prestação de 
serviços e iii) apoio aos associados. 
Pontos negativos como emissão de 

“carteiras frias”, cobrança de mensalidade 
e pouco apoio aos pescadores, também 
foram lembrados pelos entrevistados. 

v O principal serviço realizado através das 
colônias e utilizado pelos pescadores foi a 
renovação de documentos de pesca.   

v Dos entrevistados, 29,5% relataram 
frequentar todas as reuniões. A principal 
justificativa apresentada pelos pescadores 
foi de que precisam ficar informados 
sobre assuntos importantes para a 
categoria.  A participação nas reuniões foi 
maior na zona lacustre. Alguns 
entrevistados alegaram não ter tempo para 
participar das reuniões nas colônias de 
pesca.  

v Em 2009, o IAP teve seu serviço também 
avaliado como ótimo e bom (73,7%) pela 
maioria dos pescadores do reservatório de 
Itaipu. Observou-se que na zona lacustre 
ocorreu uma redução no percentual de 
aprovação do IAP. Os principais motivos 
da avaliação positiva do IAP pelos 
pescadores foi pelo fato deste órgão lacrar 
os materiais de pesca, realizar um bom 
serviço e preservar o ambiente. 
Entretanto a fiscalização inadequada foi 
colocada como a principal razão da 
avaliação negativa relatada pelos 
entrevistados. 

v Os serviços prestados pelo IBAMA foi 
aprovado por 71,9% dos entrevistados. O 
ponto positivo mais citado foi a boa 
fiscalização, embora esta atividade tenha 
sido delegada para o IAP e a força verde 
da polícia florestal. De forma 
contraditória, a falta de fiscalização foi o 
ponto negativo mais lembrado. 

v A avaliação sobre a atuação da Itaipu 
Binacional foi positiva para 72,6% dos 
pescadores, principalmente os da zona 
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lacustre. A boa assistência e o bom 
atendimento prestado aos pescadores 
foram os principais pontos positivos. 
Quanto aos pontos negativos, destacou-se 
o baixo nível do reservatório na piracema, 
destruição do rio e redução da quantidade 
de peixes. 

v A marinha teve uma avaliação positiva 
por 80,4% dos entrevistados. O maior 
índice de aprovação foi registrado na 
zona fluvial. Entre os pontos positivos 
está o fato de que realizaram um bom 
atendimento e fiscalização das 
embarcações. A falta de fiscalização das 
embarcações foi a principal queixa 
apresentada pelos pescadores.  

v O Ministério da Pesca e Aquicultura 
(MPA) é pouco conhecido pelos 
pescadores. Observa-se que há confusão 
entre o Ministério da Agricultura que era 
o órgão responsável pela pesca e que 
depois passou para a Secretaria Especial 
de Aquicultura e Pesca (SEAP) e 
atualmente ao MPA. Um dos principais 
problemas relatados pelos pescadores foi 
a demora na renovação dos documentos 
da pesca.  

v A falta de segurança para exercer a pesca 
tanto profissional quanto a amadora vem 
ocorrendo em todas as zonas do 
reservatório, com maior intensidade na 
zona fluvial, embora, esta insegurança já 
esteja também envolvendo a zona de 
transição. O esforço de pesca e as 
capturas vêm sofrendo com esta 
insegurança.  No período noturno, os 
pescadores apresentam certa resistência 
em revistar ou iscar seus apetrechos de 
pesca. Pescadores com mais de 20 anos 
na pesca profissional abandonaram seus 
pontos de pesca devido a falta de 
segurança.   

v A ausência do poder público na região 
tem levado muitos pescadores a 
exercerem atividades ilícitas.  

v  Os pescadores declaram, ainda, que além 
das queixas de caráter de fiscalização, existe 
o furto de apetrechos de pesca 
(embarcações, motores e materiais de 
pesca: redes e espinhéis) e a falta de 
fiscalização dos pescadores amadores no 
reservatório de Itaipu. 

v Em 2009, a falta de peixe foi o principal 
motivo citado pelos pescadores do 
reservatório de Itaipu em relação aos 
problemas de caráter ambiental. 

v Em relação ao de caráter estrutural, a 
distância dos pontos de pesca em relação 
aos locais de instalação dos aparelhos de 
pesca, acesso ao reservatório e a falta de 
pontos de pesca foram os principais 
pontos negativos lembrados pelos 
pescadores.  

v Na percepção dos pescadores, soltar mais 
alevinos no lago e manter o nível da água 
do lago na piracema seria a melhor 
maneira de resolver seus problemas na 
pesca profissional. 

Pesca Amadora 
v O monitoramento da pesca amadora, que 

ocorre de forma difusa em toda a extensão 
do reservatório de Itaipu, contou com a 
colaboração de 1.323 pescadores. Desses, 
98,5% são do estado do Paraná, sendo a 
maioria dos municípios lindeiros do 
reservatório. Entre pescadores de outros 
municípios paranaenses destacam-se os 
oriundos de Cascavel e Toledo. 

v O pescado obtido na pesca amadora foi 
destinado exclusivamente para o consumo 
dos próprios pescadores em 87,7% das 
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incursões de pesca. Em 7,4% das incursões 
de pesca os pescadores declararam 
“consumo próprio” e “pesca e solta” como 
destino do pescado. A prática exclusiva da 
modalidade “pesque e solte” foi declarada 
em apenas 2,3% das pescarias. A 
frequência de pescadores que soltam pelo 
menos parte do pescado foi maior na zona 
lacustre. 

v O principal equipamento de pesca utilizado 
pelos amadores foi o caniço, declarado em 
85,7% das incursões de pesca, seguido de 
linhada (53,6%). Ressalta-se que o uso 
concomitante desses dois equipamentos 
foi declarado em 40% das incursões.  

v O lambari foi a principal isca utilizada na 
pesca amadora, esteve presente em 75,3% 
das incursões de pesca. O uso da minhoca 
foi declarado em 8,3% das incursões e a 
isca artificial em 7,0%. O uso de lambari 
ocorre essencialmente nas zonas de 
transição e lacustre. Na zona fluvial 
predomina o use de minhoca como isca. 

v A venda de lambari para isca tem se 
tornado um mercado promissor no 
reservatório de Itaipu, especialmente nas 
zonas de transição e lacustre, onde podem 
ser adquiridos diretamente nos locais de 
criação, camping, marinas  e 
estabelecimentos comerciais de venda de 
equipamentos de pesca.   

v Trinta e quatro táxons de peixes foram 
capturados na pesca amadora. A principal 
espécie foi a curvina, que contribuiu com 
48,3% do rendimento total, seguida pelos 
tucunarés (Cichla kelberi e C. piquiti) com 
26,8%. Outros táxons que também 
contribuíram foram piaus (Leporinus friderici 
e indivíduos pequenos de L. elongatus e 
L.obtusidens - 6,7%), traíras (Hoplias spp. – 
4,3%) e o armado Pterodoras granulosus 
com 2,8%. A captura da curvina e dos 

tucunarés ocorreu essencialmente nas 
zonas de transição e lacustre. Na zona 
fluvial o principal táxon capturado foi o 
de piaus. 

v Observa-se sucessivas reduções na 
contribuição da curvina e incremento do 
tucunaré na pesca amadora praticada no 
reservatório de Itaipu. 

v O rendimento total da pesca amadora 
monitorada no reservatório de Itaipu no 
ano de 2009 correspondeu a 16,9 
toneladas.  

v A captura por unidade de esforço (CPUE), 
quando estimada considerando-se como 
esforço o número de viagens ou incursões 
de pesca, foi de 3,9 kg/viagem e quando 
considerada como unidade a somatória do 
número de pescadores embarcados em 
cada viagem de pesca foi de 1,5 
kg/pesc.*dia. 

v O custo médio estimado para o quilograma 
de peixe obtido na pesca amadora do 
reservatório de Itaipu foi R$ 22,65.  

v O combustível para as embarcações 
representou o maior gasto declarado com a 
pesca amadora (26,3%), seguido de gastos 
com combustíveis para deslocamento até a 
margem do reservatório (20,7%), alimentos 
(16,3%), bebidas (14,0%) e iscas (13,4%). 
As menores contribuições nos gastos totais 
foram com a contratação de piloto ou guia 
de pesca (0,4%), cevas (1,7%) e hotel 
(2,1%).  

v A curvina e o tucunaré, principais espécies 
capturadas no reservatório de Itaipu, teve 
um custo médio por quilograma de 
R$28,51 e R$29,90, respectivamente.  

v A pesca amadora que ocorre de forma 
dispersa em toda extensão do reservatório, 
por se de difícil controle e explorar 
principalmente os estoques de curvina e 
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tucunaré, de grande interesse comercial é a 
com maior potencial de conflito com a 
pesca profissional do reservatório. 

v Em 2009, foram monitorados nove 
torneios de pesca no reservatório de Itaipu, 
nos quais foram identificadas dezenove 
espécies e cinco gêneros. Neste ano, não 
foram registrados torneios á jusante do 
reservatório. 

v Durante a realização dos torneios de pesca 
no reservatório de Itaipu foi capturado 
773,5 kg de pescado. 

v O armado (P. granulosus), o tucunaré 
amarelo (C. kelberi), a curvina (P. 
squamossisimus), o tucunaré azul (C. piquiti) e 
o dourado (S. brasiliensis) corresponderam a 
90,6% do total do pescado capturado. 

v O maior valor de CPUE (kg/pescador por 
hora de pesca) foi registrado na 12ª Prova 
Aberta da Corvina de Marechal Cândido 
Rondon e no XXI Torneio Internacional 
de Pesca de Guaíra, com CPUE de 0,11 
kg/pescador por horas pescadas cada. A 
menor CPUE foi verificada no 9o Desafio 
da Pesca da Corvina de Missal, com valor 
igual a 0,02 (kg/pescador por hora 
pescada).  

v As espécies com maior número de 
indivíduos mensurados e pesados foram 
submetidas a analises para determinar a 
percentagem de imaturos capturados 
durante os torneios de pesca realizados no 
reservatório. Assim, constatamos que a 
captura de imaturos foi moderada para a 
curvina (33,7%) e baixa para o tucunaré 
amarelo (11,0%) e tucunaré azul (8,7%). 
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