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Endereço: Rua UZ quadra Z, no. 08; Conjunto Morada do Sol. Bairro Aleixo, CEP 69060-
095. Manaus  AM, Brasil. Fone/Fax: (92) 3236 4482. CNPJ: 06.091.166/0001-47. 
 
Contato do responsável técnico: Felipe Rossoni Cardoso. Biólogo pela PUCRS e Mestre em 
Biologia de Água Doce e Pesca Interior pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia  INPA. 
RG: 2070744624 SSP/RS; CPF: 957.809.630-53. Celular: (92) 8134-8089. E-mail: 
f_rossoni@yahoo.com.br. 
 
 
 

A Operação Amazônia Nativa  OPAN (www.amazonianativa.org.br) é a 
primeira organização indigenista fundada no Brasil. Há 44 anos atua pelo 
fortalecimento do protagonismo indígena em diferentes cenários, 
valorizando as culturas dos povos e seus modos de organização social 
através da qualificação das práticas de gestão de seus territórios e 
recursos naturais, com autonomia e de forma sustentável. Atua nos 
Estados do Mato Grosso e Amazonas. Desde 2008 vem atuando de forma 
contínua junto ao povo Paumari do rio Tapauá, apoiando o 
fortalecimento da gestão territorial e a implementação do manejo 
sustentável do pirarucu. 

-
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Contato do responsável técnico: Fernanda Rezende Procópio de Alvarenga. Graduada em 
Administração de Empresas pela PUCMG, Mestrado Profissional em Mundialização, Dinâmicas 
Espaciais e Desenvolvimento Sustentável em Países do Sul pela Universidade de Paris-Sorbonne 
(Paris IV) e pós-graduações em Economia de Empresas pela PUCMG e Gestão de Projetos Sócio-
Educacionais pela UNA/MG. RG: 10829764 SSP/MG; CPF: 058.502.686-69. Fone: (31) 3681-
4901. E-mail: fernanda@conservacaoestrategica.org.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Endereço: Coordenação Regional Médio Purus. Praça Coronel Labre, 116. Centro. CEP 69.830-
000. Lábrea  AM, Brasil. Fone: (97) 3331  2196 / 1077. 

Contato do responsável técnico: Marco Antônio Cordeiro Mitidieri. Graduação em Ciências 
Biológicas. Função: Indigenista Especializado. RG: 459740817 SSP-SP; CPF: 363.298.958-30. 
Fone:  (11) 97257-7776. E-mail: marcodafunai@gmail.com. 

 
 
 

A Conservação Estratégica - CSF (www.conservacaoestrategica.org.br) 
é uma organização social sem fins lucrativos dedicada ao uso e ensino 
de ferramentas econômicas para a conservação do meio ambiente. 
Desenvolve análises e treinamentos nos temas de instrumentos 
econômicos de políticas ambientais, análise econômica de projetos de 
infraestrutura, gestão de áreas protegidas, serviços ambientais, 
ecoturismo e elaboração de planos de negócios sustentáveis. 
  

A Fundação Nacional do Indio  Funai, vinculada ao Ministério da 
Justiça, é o órgão federal responsável pelo estabelecimento e execução 
da política indigenista brasileira, tendo como objetivo principal a 
promoção de políticas de desenvolvimento sustentável das populações 
indígenas. A Coordenação Regional Médio Purus  FUNAI, tem sob 
sua jurisdição 27 terras indígenas demarcadas e mais outras em 
processo de regularização fundiária, situadas entre os municípios de 
Pauini e Tapauá, na calha do rio Purus e seus afluentes, totalizando 
mais de 5 milhões de hectares de áreas protegidas. Esta Coordenação 
desenvolve atividades de promoção dos direitos sociais, gestão 
ambiental, fiscalização, monitoramento territorial, atividades 
produtivas sustentáveis, valorização da cultura e construção de políticas 
públicas junto aos povos indígenas. 
  

mailto:fernanda@conservacaoestrategica.org.br
http://www.conservacaoestrategica.org.br/
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no médio Purus e seus afluentes. A pesca constitui sua principal fonte de subsistência e renda. Há 

mais de trinta anos esta região é utilizada por barcos da frota pesqueira de Manaus e Manacapuru, o 

que levou a sobre-exploração dos recursos pesqueiros locais. A situação é desastrosa, pois espécies 

como o tambaqui e pirapitinga provavelmente sofreram extinções locais, ao ponto de serem 

desconhecidas entre as crianças Paumari do rio Tapauá. 

 Felizmente este cenário vem mudando na última década, fruto do trabalho conjunto de 

instituições governamentais e não-governamentais (OPAN, IPI, FUNAI, CSF, entre outras) visando 

a conservação e manejo participativos dos recursos naturais das três Terras Indígenas Paumari do 

rio Tapauá. Após intenso processo de convencimento e mobilização social dos cerca de 200 

indígenas que vivem nas três terras, iniciados pela OPAN a partir de 2008, os Paumari organizaram-

se com o intuito de ordenar o uso de recursos naturais de seu território. Vigilância dos lagos, 

construção de etnomapas, elaboração do plano de gestão, zoneamento territorial e a contagem dos 

pirarucus dos lagos foram algumas das ações realizadas.  

 Após demonstração do interesse por parte dos Paumari em manejar o pirarucu, foram 

trazidos técnicos pesqueiros especializados com ampla experiência na RDS Mamirauá, com 

especial referência ao Sr. Saíde Barbosa. Entre 2009 e 2011 foram realizados cursos de capacitação 

de contagem dos pirarucus para os indígenas e sua validação, conforme as metodologias 

empregadas pelo Instituto Mamirauá. Foram formados 24 contadores e estagiários Paumari. Desde 

2009 o manejo do pirarucu vem sendo planejado pelos indígenas, os quais definiram, dos cerca de 

196 lagos dentro das TIs, 23 lagos de proteção, aonde vem sendo estimada anualmente a população 

de pirarucus. Nos demais lagos a pesca do pirarucu também foi proibida entre eles. O resultado é 

que a população de pirarucus vem aumentando exponencialmente, comprovando a eficiência das 

ações de manejo realizadas pelos Paumari. No ano de 2009 foram contabilizados 86 peixes adultos 

 

 Os ótimos resultados das contagens, bem como o considerado esforço empregado pelos 

Paumari, geraram muita expectativa entre os indígenas. O Plano de Viabilidade Econômico-

Financeira para cinco anos demonstra o retorno de capital ao indígenas. Como o quadro atual é 

propício à comercialização do pescado, foram feitas reuniões entre técnicos e os indígenas com o 
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intuito de elaborar o Plano Operacional da Pesca e o Plano de Negócios. Foram formadas sete 

equipes Paumari com diferentes funções para cada uma das atividades antes e no momento da 

pesca. O retorno financeiro advindo da comercialização será em parte aplicada ao manejo futuro e o 

restante será divido equitativamente entre os manejadores. Levando em consideração o acesso e a 

abundância de peixes, quatro lagos foram selecionados para a despesca. Dado o caráter inicial do 

manejo da pesca entre os Paumari, cautelosamente é solicitada a pesca de 50 peixes adultos, o que 
representa 18,65 % do total de  268 indivíduos adultos contados em 2012. 

A estruturação do grupo de manejadores Paumari vem sendo realizada há tempos, sendo 

consideradas questões de organizações sociais internas, características étnicas e o esforço pelo 

coletivismo. Além disso, o planejamento para a atividade vem também sendo trabalhado em etapas 

e o envolvimento dos indígenas tem mostrado o nível de comprometimento com esta questão. 

Acreditamos que, conforme concebido e com a presença da equipe técnica, poderemos minimizar 

em níveis bastante baixos potenciais problemas que possam causar impactos ambientais e sociais 

negativos. Ao nosso ver, se a atividade foi executada conforme vem se mostrando o envolvimento 

destas pessoas, teremos ótimos resultados do ponto de vista de promoção social, com uma 

autoafirmação de um povo pescador por natureza. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. A etnia Paumari 
 

Historicamente 

preferencialmente ambientes aquáticos: lagos, áreas de várzea, praias e rios. Essa característica 

influi em sua dinâmica sócio-espacial, pela qual habitam, de acordo com os ciclos de enchente e 

vazante, os ambientes próximos aos corpos hídricos. Têm como principal atividade a pesca, sendo 

conhecidos como exímios pescadores e mergulhadores, utilizando-se principalmente de recursos 

aquáticos, sobretudo peixes e quelônios. Utilizam técnicas de pesca tradicionais e modernas, 

destacando-se as capturas de peixes com flechas e de quelônios por mergulho. A relação dos 

paumari com o ambiente aquático está intimamente relacionada com a sua sociocosmologia. Para 

eles, a água e os seres aquáticos são mais do que fontes de alimento, fazem parte de um cosmo que 

direciona e organiza a vida social do grupo.  

O povo indígena Paumari está localizado a sudoeste do estado do Amazonas, em lagos e 

margens do médio rio Purus, habitando atualmente duas regiões distintas: uma abrangida pelo 

município de Lábrea, onde estão localizadas as Terras Indígenas Marahã e Ituxi, às margens dos 

rios Purus e Ituxi; e outra abrangida pelo município de Tapauá, onde estão localizadas as Terras 

Indígenas Paumari do Lago Manissuã e Paumari do Lago Paricá, às margens do rio Tapauá, e a 

Terra Indígena Paumari do Cuniuá, na confluência dos rios Cuniuá e Tapauá (Fig. 1). 

Na região do Tapauá, a maioria dos Paumari tem uma habitação flutuante, que é localizada 

em lagos e frequentada no período de verão amazônico, e uma habitação de palafita (ao estilo 

regional, com cobertura de palha ou alumínio), localizada em terra firme, frequentada no período de 

inverno amazônico. 

A colonização não-indígena da região do médio Purus foi feita inicialmente pela frente 

extrativista da borracha, que teve dois grandes ciclos, no fim do século XIX, período em que os 

Paumari são contatados oficialmente, e em meados do século XX, estabelecendo novas práticas 

comerciais e de subsistência. 

Nesse contexto histórico, os Paumari não optaram por resistência armada, como outros grupos 

indígenas da região, tampouco por migrações para outras regiões, como os territórios de terra firme 

que foram controlados por outras etnias, como por exemplo, os Apurinã, Jamamadi e os Deni 

(Schröder, 2002). 

Com o declínio e praticamente o fim das atividades seringalistas, iniciou-se o processo de 

exploração do pescado e da madeira, que ainda hoje são as maiores fontes de subsistência e geração 



 10  

de renda na região do Purus. O baixo rio Tapauá e seus lagos são muito frequentados pela frota 

pesqueira de Manaus e Manacapuru desde o fim da década de 1970 (Petrere 1978), que pescam na 

região para abastecimento dos grandes centros urbanos do estado. 

 

 
Figura 1. Localização das Terras Indígenas Paumari do rio Tapauá, médio rio Purus, Amazonas, Brasil.  

 

-

-
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1.2. Histórico do projeto 
 

 

A partir de 2008, a OPAN vem atuando de forma contínua com os Paumari do Tapauá em 

ações de apoio à conservação da biodiversidade e ao manejo de recursos naturais. Entre os anos de 

2009 e 2011, foram aplicadas metodologias de diagnóstico, etnomapeamento e avaliação ecológica 

participativa, num proc Plano de Gestão Territorial 
Paumari do rio Tapauá Um trabalho extenso de elaboração de etnomapas foi 

realizado com o objetivo de espacializar as toponímias, recursos naturais e atividades da economia 
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tradicional, associados à vigilância territorial1. Neste contexto  e por questões naturais de íntima 

relação dos Paumari com a pesca  atenção especial foi dada à elaboração e implementação de 

estratégias para gestão de recursos pesqueiros. Atividades vislumbrando o manejo de pirarucu 

foram iniciadas, através de diversas reuniões de mobilização. Em 2009, realizou-se o primeiro 

módulo do curso de contadores de pirarucu, sob responsabilidade do técnico pesqueiro Saíde 

Barbosa, com participação de experientes manejadores das Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá e Amanã. Estas capacitações tiveram continuidade por mais dois anos, 2010 

e 2011, contando com a presença do mesmo técnico e pescadores, criando uma relação de 

intercâmbio de conhecimento e experiências com o manejo. Já em 2011, foi possível subsidiar a 

participação de representantes paumari num intercâmbio na região da RDS Amanã, para conhecer a 

, município de Maraã, Amazonas. 

Além de capacitações, se intensificaram atividades voltadas ao processo de fortalecimento 

da organização comunitária entre os Paumari, com discussões acerca dos desafios de sua realidade 

tradicional Paumari e as demandas referentes ao seu contexto socioambiental (saúde, educação, 

vigilância, manejo pesqueiro, caça, coleta, cultura tradicional e artesanato). Por conta disso, os 

Paumari garantiram apoio governamental e não-governamental para manterem a vigilância de suas 

terras e as atividades voltadas a um potencial plano de manejo sustentável do pirarucu - contagens, 

vigilância, capacitações com organização social e reuniões periódicas - como uma das iniciativas de 

gestão dos recursos pesqueiros.  

De 2011 a 2013, encontra-se em execução o projeto 

- CONSBIO. Este projeto é formado pelo consórcio de seis 

organizações da sociedade civil organizada com atuação no sul do Estado do Amazonas, Rondônia 

e Noroeste do Estado do Mato Grosso (IEB, CSF, ECAM, Metareilá, Kanindé e OPAN). Neste 

contexto está sendo poss

além da OPAN e da FUNAI, como é o caso da Conservação Estratégica  Brasil  CSF e do 

Instituto Piagaçu  IPI.  Valendo-se das expertises institucionais, temos a colaboração da CSF-

Brasil em relação à elaboração de um Plano de Negócios para o manejo de pirarucu dos Paumari. O 

Instituto Piagaçu soma neste cenário, como colaborador da OPAN para o projeto CONSBIO, e 

contribui com sua experiência na elaboração, execução e monitoramento dos planos de manejo 
                                                                                                                      
1 Entre os ano 2008 e 2011 a OPAN executou o  em um consórcio formado com a Visão Mundial e 
financiado pela USAID. O projeto apoiou ações de vigilância e gestão ambiental e territorial, e processos de 
fortalecimento institucional nas regiões do médio Purus, Juruá e Jutaí no Estado do AM. Termo de Cooperação Técnica 
nº 001/2010. Processo nº 08620.002276/2009 DV.  
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sustentável de pirarucu na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP), no 

baixo rio Purus, além de trabalhar no estudo do status de conservação da várzea do rio Tapauá e na 

implementação de um sistema de monitoramento 

região. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

-
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Além de atividades voltadas à proteção dos lagos e ao monitoramento dos estoques, ações de 

monitoramento do estado de conservação da biodiversidade também vêm sendo desenvolvidas na 

região. Desde setembro de 2012 vem se realizando a instalação de armadilhas fotográficas nas áreas 

alagáveis das TI´s, cujos resultados subsidiarão uma avaliação do estado de conservação destas 

áreas alagáveis, numa escala de ecologia de paisagem. Essas metodologias vem sendo executadas 

de forma participativa, tendo a colaboração de pesquisadores do Instituto Piagaçu e indigenistas da 

OPAN.  

colaborando com essa iniciativa indígena e está realizando atividades de monitoramento territorial. 

A FUNAI participou das etapas finais da elaboração do Plano de Gestão e vem mantendo o apoio às 

atividades de vigilância indígena, acompanhando com visitas e com a viabilização de uma 

s com 

a sede FUNAI em Lábrea e com a contribuição de combustível para atividades de vigilância das 

TIs. 

-

 

Nesta perspectiva, além deste caso específico, a FUNAI sede (Brasília) também identifica a 

região do médio Purus como de alto potencial pesqueiro, num contexto diferenciado. Desde 2012, a 

Coordenação Geral de Promoção ao Etnodesenvolvimento (CGETNO/Brasília) afirma que a região 

do médio Purus será priorizada como um dos oito Arranjos Produtivos Locais do País, sendo 

especificamente focado em Pesca. Com isso, os Paumari contam com o comprometimento da 

FUNAI de maneira institucional, tanto regionalmente como da sede, para a boa execução do 

Manejo de Pirarucu nas TIs, sendo uma importante etapa para a criação de outros planos de manejo 

na região. 

Por fim, informamos que este documento é resultado de um trabalho construído de forma 

participativa. Todos os tópicos aqui apresentados foram amplamente discutido com os Paumari ao 

nesta ocasião, foi feita a leitura do texto aos indígenas e inseridas informações de forma a 

representar as expectativas do povo Paumari. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Geral 
 

 

 

3.2. Específicos 
 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 
 

4.1. Contexto geral 
 

Inserida num mosaico de áreas protegidas de aproximadamente cinco milhões de hectares no 

interflúvio Purus-Juruá, as bacias dos rios Cuniuá e Tapauá foram reconhecidas como de extrema 

importância para a conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade 

brasileira (Brasil, 2007). Esta região permanece quase que desconhecida sob o ponto de vista 

biológico, ecológico e geomorfológico, com raros estudos de campo. A caracterização da área 

requer a utilização das classificações em grande escala espacial, realizadas pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística  IBGE.  
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Originados a partir da decomposição da vertente leste dos Andes, os solos do oeste 

amazônico são conhecidos pelas altas fertilidade e produtividade primária. Este grande aporte de 

sedimentos e nutrientes se faz via rios de água branca, no caso, o rio Purus. Os ambientes banhados 

por este rio, especialmente os lagos e as florestas de várzea apresentam uma produtividade primária 

extrema, com grande produção de frutos e macrófitas aquáticas, influenciando diretamente na 

grande biomassa de peixes conhecida do rio Purus (Junk, 2010).  

Os solos drenados pelos rios Cuniuá e Tapauá, são mais antigos e lixiviados e apresentam 

grande quantidade de matéria orgânica oriunda da terra firme. Portanto, suas águas são pretas, 

principalmente no inverno, e mais barrentas no verão, devido à maior erosão das margens. Os solos 

predominantes na região sob influência do pulso de inundação dos baixos cursos dos rios Cuniuá e 

Tapauá são do tipo Gleissolos, enquanto que nas áreas adjacentes de platô, há predomínio de 

Alissolos, com manchas de Plintossolos. Nas cabeceiras dominam os Argissolos (IBGE, 2001). 

A vegetação é do tipo Floresta Ombrófila Densa, Aluvial ao longo dos rios Cuniuá e 

Tapauá, e de Terras Baixas sobre a terra firme. Há também manchas de Floresta Ombrófila Aberta 

Aluvial e de Terras Baixas (IBGE, 2004).  

As terras indígenas Paumari situam-se em grande parte em ambientes de várzea, que ficam 

alagados por períodos de três a seis meses anualmente, sendo fundamentais e de extrema riqueza 

para a fauna aquática e terrestre. A sócio-cosmologia Paumari está intimamente relacionada a estes 

ambientes, e sua conservação é fundamental para a reprodução sócio-cultural deste povo.  

completamente de acordo com a legislação vigente, dando plenos direitos aos Paumari para usufruto 

exclusivo de seus territórios (Tabela 1). 

Tabela 1:Situação fundiária e populacional das Terras Indígenas Paumari do rio Tapauá, Amazonas, Brasil, 
conforme dados da FUNAI e OPAN, 2009. 

Terras Indígenas 
demarcadas Aldeias Pop. Total Pop. Área (ha) 

Paumari do Rio Cuniuá 
(Homologada Set/1997) 

Açaí 50 84 42.826,10 Xila 34 
Paumari do Lago Paricá 
(Homologada Set/1998) 

Abaquadi 18 49 15.792,00 Terra Nova 31 
Paumari do Lago 

Manissuã (Homologada 
Set/1998) 

Manissuã 68 68 22.970,07 
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Atualmente muitas organizações governamentais e não governamentais, vêm ampliando sua 

atuação na bacia do médio rio Purus. Destaca-se a criação do Grupo Temático da Pesca (GT Pesca), 

do qual fazem parte FUNAI, ICMBIO, OPAN, organizações indígenas e ribeirinhas (Federação das 

Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus - FOCIMP, Associação dos Trabalhadores 

Agroextrativistas do Médio Purus - ATAMP, Associação dos Pescadores de Lábrea - APEL, 

Colônia de Pescadores  Z11), Conselho Indigenista Missionário - CIMI, Comissão Pastoral da 

Terra - CPT, entre outros, todos juntos, discutindo soluções para os problemas pesqueiros da região 

do médio Purus, graças ao forte e articulado trabalho do Instituto Internacional de Educação do 

Brasil  IEB em criar essas redes de discussão de políticas públicas. Neste momento, o referido GT 

Pesca se dedica em elaborar um diagnóstico participativo sobre a situação pesqueira na região, com 

o objetivo de se construir um Plano Regional da Pesca, com o envolvimento das prefeituras e 

governos estadual e federal neste plano.  

 

4.2. Etnomapeamento e Etnozoneamento 
 

Com a aplicação de metodologias participativas, foram gerados mapas cognitivos, 

construídos pelos Paumari. Nestas imagens (Fig. 3), foram identificados locais de uso de recursos 

naturais pelos indígenas; posteriormente, estas áreas foram plotadas em imagens de satélite, com a 

validação in loco (tomada de pontos com a utilização de aparelho GPS), principalmente de alguns 
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Figura 3: Mapa cognitivo da Terra Indígena Paumari do Lago Paricá, rio Tapauá, médio rio Purus, 
Amazonas, Brasil. 

 

Gerados os etnomapas por recursos (como pesca, roçados, extrativismo e caça, por exemplo) 

(Fig. 4), foram trabalhados os pontos de uso de recursos para a elaboração do etnozoneamento 

(Anexo 2). Este processo consiste em sistematizar as áreas de uso e categorizá-las em diferentes 

status de uso, visando a gestão do território. Um mapa de zoneamento foi gerado para o recurso 

Pesca de Subsistência, Pesca 
Comercial, Pesca Mista (subsistência e comercial) e Área de Reserva (Fig. 5).  
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Figura 4: Etnomapa da Terra Indígena Paumari do Lago Paricá, rio Tapauá, médio rio Purus, Amazonas, 
Brasil. 

 

escolhidos prioritariamente para proteção, objetivando a recuperação dos estoques de peixes, 

sobretudo do pirarucu. Estas áreas de proteção somam 23 lagos, sendo que nestes nenhuma 

atividade de pesca está sendo realizada pelos Paumari desde 2009, exceto quando há problemas de 

invasões ocasionais, princ

nestes locais que estão sendo efetuadas as contagens de pirarucus e onde o manejo deverá ser 

realizado. 
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Figura 5: Mapa de etnozoneamento para os recursos pesqueiros nas Terras Indígenas Paumari do rio 
Tapauá, médio rio Purus, Amazonas, Brasil. 

 
4.3. Capacitação dos contadores e lagos monitorados 
 

Foram realizadas capacitações voltadas para a formação de contadores de pirarucus, 

conforme metodologia desenvolvida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Em 

2009, foi realizado o primeiro módulo do curso de contadores, sob responsabilidade do técnico 

pesqueiro Saíde Barbosa, com participação de experientes manejadores das Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã. Estas capacitações tiveram continuidade por 

mais dois anos, 2010 e 2011. Já em 2011, foi possível subsidiar a participação de cinco 

representantes paumari num intercâmbio na região da RDS Amanã, para conhecer a experiência do 

, município de Maraã (AM); em 2012, mais dois indígenas 

participaram, juntamente com moradores da Reserva Extrativista do Médio Purus, de uma visita ao 

manejo do Setor Itapuru, na RDS Piagaçu-Purus. Atualmente 12 indígenas estão capacitados 

(participaram dos três módulos de treinamento) (Anexo 3) como contadores de pirarucu. Somando a 
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estes, mais 12 Paumari estão participando das atividades de contagens, sendo considerados 

interessados na função, mas ainda não receberam capacitações. A lista de contadores é apresentada, 

conforme Tabela 2.  

  

Tabela 2: Lista de indígenas Paumari do rio Tapauá capacitados para contagens de pirarucu. Contador 
refere-se à participação nos três módulos de treinamento; Estagiário refere-se a quem não participou de 
todos os módulos e/ou está interessado pela função mas ainda não foi capacitado formalmente. 

Quant. Nome Aldeia Capacitação 
1 Edimilson Braz Rodrigues Paumari Abaquadi Contador 

2 Davi Dias de Oliveira Paumari Manissuã Contador 

3 Francisco da Silva de Oliveira Paumari Xila Contador 

4 Abimael Veríssimo Cassiano Paumari Terra Nova Contador 

5 Eugênio Lamego de Souza Paumari Terra Nova Contador 

6 Domingos Ramos Silva Paumari Terra Nova Contador 

7 Isac Garcia Gomes Paumari Abaquadi Contador 

8 Clemildo Francisco A. de Lima Paumari Abaquadi Contador 

9 José Lino Ventino da Silva Paumari Terra Nova Contador 

10 Rozinaldo Araújo da Silva Paumari Manissuã Contador 

11 Edinaldo Araújo da Silva Paumari Manissuã Contador 

12 Gerson Araújo da Silva Paumari Manissuã Contador 

13 Nilzo Souza de Oliveira Paumari Xila Estagiário 

14 Jurandy Souza de Oliveira Paumari Xila Estagiário 

15 Sebastião Bosco de Assis Paumari Terra Nova Estagiário 

16 Caio Lamego de Souza Paumari Manissuã Estagiário 

17 Edivaldo Rodrigues Cebra Paumari Terra Nova Estagiário 

18 Erison Adolfo da Silva Paumari Abaquadi Estagiário 

19 Germano C.C da Silva Paumari Manissuã Estagiário 

20 Calebe da Silva Paumari Manissuã Estagiário 

21 Nilson Araújo da Silva Paumari Manissuã Estagiário 

22 Jonas Dias de Souza Machado Paumari Abaquadi Estagiário 

23 Dário Dias de Oliveira Paumari Manissuã Estagiário 

24 Diego Dias de Oliveira Paumari Manissuã Estagiário 
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No primeiro ano de monitoramento de pirarucu, 2009, foram realizadas contagens em 21 

lagos bodeco pirarucu
totalizando 268 peixes. Em 2010, foram realizadas contagens em 26 lagos, observando-se 135 

bodecos e 134 pirarucus, totalizando 269 peixes. É possível observar uma diminuição de bodecos 

contatos neste ano, como a que ocorreu 

e 2011 seguem em Anexo 4); esta questão é explicada pelo fato dos contadores terem contabilizado 

muitos indivíduos de tamanhos bastante reduzidos (menos de 1 metro de comprimento total), o que 

normalmente costuma-se não ser computado nas contagens. A equipe técnica detectou este fato e 

reformulou o treinamento, objetivando a não consideração destes pequenos pirarucus no processo 

de contagem. 

Já em 2011, foram monitorados 25 lagos, contatando 188 bodecos e 187 pirarucus, 

perfazendo um total de  375 peixes. No último ano de contagem, 2012, foram realizadas contagens 

em 23 lagos, sendo contabilizados  317 bodecos e 268 pirarucus, totalizando 585 peixes. A 

evolução das contagens  entre 2009 e 2012 são apresentadas num gráfico (Fig. 6). Estas diferenças 

em relação ao número de lagos contados ao longo dos anos de 2009 e 2012 se deram por conta de 

adaptações ao processo de manejo. Como exemplo, podemos citar o fato de alguns lagos não terem 

entrado inicialmente nas contagens, por motivos como arrendamento a barcos de pesca e/ou receio 

dos indígenas em restringir demais as suas áreas de 

destas áreas; com o passar do tempo, os Paumari foram alterando e incorporando os bons corpos 

foram protegidos e das experiências de intercâmbio. Outro fator interessante são os relatos dos 

Paumari referente às quantidades de pequenos pirarucus que estão sendo observados nos lagos 

protegidos, sendo que estes não estão sendo contabilizados nas contagens. 

Torna-se extremamente importante salientar que durante os dois primeiros anos de 

contagens, as atividades fizeram parte da capacitação para contadores indígenas, estando presentes 

nas contagens o técnico em pesca Saíde Barbosa e os pescadores monitores da capacitação. Em 

2011, os Paumari realizaram as contagens e estas foram validadas, por amostragens, com uma visita 

técnica do Saíde Barbosa e de três contadores certificados pelo Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá, Jozimo Frazão, Paulo Roberto e Denis de Pinho. Em 2012, foi o primeiro 

evento de contagem quando os Paumari realizaram as contagens por conta própria, apresentando 

resultados satisfatórios. 
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Figura 6: Gráfico da evolução das contagens de pirarucu entre 2009 e 2012 nas Terras Indígenas Paumari do 
rio Tapauá, médio rio Purus, Amazonas.  

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados da contagem realizada em 2012, com 

informações referentes ao nome dos 23 lagos monitorados (Fig. 7), coordenadas geográficas de 

cada local, terra indígena a que pertence e quantidades de peixes contados. Pode-se observar que os 

resultados quanto ao aumento dos estoques de pirarucu nos lagos são significativos. Certamente 

estes números são subestimados em relação aos números reais de peixes na área. Um dos fatos é 

que boa parte dos lagos ainda não estão sendo monitorados, sendo que temos identificados no 

etnomapeamento um total de 196 lagos; o conjunto de lagos escolhidos para as atividades voltadas 

para o manejo são, segundo os Paumari, os melhores locais para permanência e reprodução do 

pirarucu. Somado a isso, temos observado que os Paumari não tem pescado pirarucu, tanto para 

subsistência quanto  e principalmente  para comercialização. Isso certamente vem refletindo o 

compromisso e a expectativa no contexto de se realizar a pesca manejada de pirarucu. Por outro 

lado, temos uma das aldeias localizada na TI Paumari do Cuniuá, Aldeia Açaí, em que os indígenas 

não estão interessados em manejo. Embora tenham participado do processo de etnomapeamento e 

etnozoneamento, não demonstraram interesse em dar continuidade nas atividades objetivando o 

manejo. Na área desta aldeia é possível observar, ainda hoje, a prática de pesca desordenada, além 
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financeiros. Temos a expectativa de que futuramente os indígenas desta aldeia despertem interesse 

em se integrar no processo. 
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Tabela 3: Lista de lagos de contagem de pirarucu no ano de 2012, das Terras Indígenas Paumari do rio Tapauá, médio rio Purus, Amazonas. ID  Identidade do lago no 
mapa. X, Y  Coordenadas no Sistema de Projeção Cartográfica UTM (Universal Transversa de Mercator), Fuso 20 Sul, Datum Horizontal SAD 69. 

 

ID Nome Lago Aldeia TI  X Y Bodeco Pirarucu Total 
1 Lago do Meio Xila Paumari do Rio Cuniuá 298653.96 9341004.18 2 1 3 
2 Lago Redondo Xila Paumari do Rio Cuniuá 296097.11 9339794.17 22 8 30 
3 Lago Cobra Xila Paumari do Rio Cuniuá 297084.79 9339330.36 8 16 24 
4 Lago do Barranco I Terra Nova Paumari do Lago Paricá 310667.48 9349404.27 14 2 16 
5 Lago do Barranco II Terra Nova Paumari do Lago Paricá 310937.73 9349404.27 12 1 13 
6 Lago Jacunda Terra Nova Paumari do Lago Paricá 307149.58 9349345.27 1 1 2 
7 Lago Redondo Terra Nova Paumari do Lago Paricá 307699.12 9349285.85 17 33 50 
8 Lago Aruana Terra Nova Paumari do Lago Paricá 302922.89 9341491.11 14 0 14 
9 Lago Piquia Terra Nova Paumari do Lago Paricá 303803.49 9338948.19 2 0 2 
10 Lago Água Branca Terra Nova Paumari do Lago Paricá 303338.00 9341414.62 9 0 9 
11 Lago da Polícia Terra Nova Paumari do Lago Paricá 308955.77 9346845.32 12 2 14 
12 Lago Juriti Abaquadi/Terra Nova Paumari do Lago Paricá 305547.30 9346268.62 10 33 43 
13 Lago Comprido Abaquadi/Terra Nova Paumari do Lago Paricá 313128.48 9349879.35 15 27 42 
14 Lago da Briga Manissuã Paumari do Lago Manissuã 330845.21 9354873.18 3 3 6 
15 Lago Jundia Manissuã Paumari do Lago Manissuã 329382.45 9359128.08 30 32 62 
16 Lago da Folha Manissuã Paumari do Lago Manissuã 333427.11 9355426.93 4 6 10 
17 Lago da Lancha Manissuã Paumari do Lago Manissuã 328947.34 9357961.76 3 4 7 
18 Lago da Volta Manissuã Paumari do Lago Manissuã 331896.97 9353900.03 18 32 50 
19 Lago da Balsa Manissuã Paumari do Lago Manissuã 332327.99 9356928.51 21 13 34 
20 Lago Pirararinha Manissuã Paumari do Lago Manissuã 331949.25 9357099.74 60 36 96 
21 Lago do Pobre Manissuã Paumari do Lago Manissuã 326321.65 9353005.86 12 5 17 
22 Lago Intauba Manissuã Paumari do Lago Manissuã 327133.87 9354839.82 20 10 30 
23 Lago Carauaçu Manissuã Paumari do Lago Manissuã 330478.81 9355883.15 8 3 11 

Total 317 268 585 
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Figura 7: Localização dos lagos de contagem de pirarucu nas Terras Indígenas Paumari do rio Tapauá, médio rio Purus, Amazonas, Brasil. Os números 
referem-se ao campo ID da Tabela 3.
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4.4. Proteção Territorial 
 

 Paumari do rio Tapauá tiveram início no ano de 2000, 

através do PPTAL (Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia 

Legal), programa financiado pelo KFW e realizado entre FUNAI, GTZ e outros parceiros. Para 

realizar estas atividades os Paumari receberam treinamento, equipamentos e combustível 

periodicamente para vigiarem regiões vulneráveis de suas terras. Esse projeto foi executado pela 

OPAN em parceria com a FUNAI. Estas atividades tiveram duração até o ano de 2003, com o fim 

do PPTAL; após este período, os indígenas não tiveram o apoio com manutenção de equipamentos 

e combustível, inviabilizando a continuidade das atividades de vigilância. 

A partir do início de 2009, a OPAN iniciou o Projeto Aldeias, que tinha como um dos 

ob

do apoio com combustível e com a sistematização de planilhas de vigilância (Anexo 5) que são 

preenchidas pelos Paumari. Estas atividades contaram com grande comprometimento dos indígenas, 

pois estavam diretamente relacionadas à vigilância dos lagos que estão sendo preservados para o 

aumento do estoque de pirarucu e obtiveram resultados relevantes, coibindo significativamente a 

invasão das áreas e possibilitando que ações de fiscalização fossem realizadas com maior eficiência.  

Em 2012, com o fim do Projeto Aldeias, a Coordenação Regional Médio Purus assumiu a 

responsabilidade de manutenção das atividades de vigilância, adquirindo um bote com motor 15 HP 

e um ponto de radiofonia para a área, além de fornecer o combustível necessário para a realização 

das atividades de vigilância. Estas atividades continuam sendo executadas, e ainda acompanhadas 

através das planilhas de vigilância. 

 

5. PLANO OPERACIONAL DA PESCA 
 

Questões relacionadas a uma proposta de planejamento para o contexto operacional da pesca 

foram discutidas coletivamente entre os indígenas Paumari, sob orientação dos técnicos, numa 

reunião geral. São apresentados a seguir, na forma de tópicos, os principais pontos discutidos e 

encaminhados. 
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5.1. Produção esperada e lagos para captura 
 

Para os Paumari, os locais para o manejo de pirarucu são os lagos que estão sob a categoria 

ausência de pesca, atividades de vigilância e contagem de pirarucu. Apesar de existirem outros 

lagos que não encontram-se neste status, temos observado que, via de regra, os Paumari não vem 

abatendo pirarucus também nestes outros locais. Com base nas contagens de 2012, foram 

contabilizados 585 pirarucus, sendo 317 bodecos e 268 pirarucus
primeira pesca, a produção de 50 peixes, o que corresponde a 18,65% do total de indivíduos adultos 

contados. Este montante seria retirado dos lagos que apresentaram as maiores abundâncias na 

última contagem. Para a escolha dos lagos a serem utilizados na captura, foram levadas em 

consideração critérios de acessibilidade, tamanho e facilidade em manusear apetrechos de pesca, 

além das quantidades de pirarucus contadas em 2012. O fato deste conjunto de 23 lagos 

perten -se, sob orientação dos técnicos, que 

os lagos que apresentam pequenas quantidades de pirarucus fiquem sob cuidados e não se realize a 

pesca, visando a recuperação dos estoques. Foram escolhidos previamente, quatro lagos para a 

captura, sendo eles: Lago Comprido (ID-13), Lago Redondo (ID-7), Lago Jundiá (ID-15) e 

Lago da Volta (ID-18). Prioridade será dada aos ID-7, ID-18 e ID-13 pelo fato de serem lagos de 

fácil acesso, por varadouros extremamente curtos (poucos minutos), bastante próximos da calha do 

rio, o que facilita de sobremaneira o transporte do peixe do interior do lago até à balsa de 

monitoramento e ao barco base de armazenamento e transporte. 

Cabe salientar que atenção especial foi dada ao fato de, possivelmente, ser a primeira cota 

técnicos, com uma forte oportunidade de capacitação. 

Este número foi escolhido por ser considerado mais cauteloso, e por ser a primeira vez que a 

cota é solicitada, fazendo com que uma menor quantidade seja mais fácil de ser trabalhada durante a 

captura, transporte e registro das informações biológicas, na pesca e na comercialização. 

 

5.2. Técnicas de pesca para exploração 
 

- -
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5.3. Infraestrutura e pessoal 
 

Para esta primeira pesca, estão previstas como infraestrutura a construção de duas pequenas 

identificação (lacre) e monitoramento dos peixes. Estas balsinhas já estão em processo de 

construção pelos Paumari, utilizando-se de madeira do local, bóias para flutuação e cobertura de 

palha, 

cabos e material de expediente serão financiados pelo projeto, como contrapartida à construção por 

parte dos indígenas. 

Visando dinamizar e tornar o processo da pesca mais eficiente, os indígenas discutiram a 

divisão dos envolvidos em equipes para o trabalho, conforme pode ser observado na Tabela 4. 
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Tabela 4. Lista de indígenas Paumari, contendo nomes ou apelidos, dispostos previamente a participarem 
das equipes de trabalho para a primeira pesca manejada de pirarucu. 

Equipe Nome e/ou apelido 

Cozinha (refeições para as 
equipes) 

Maria 
Eila 
Sara 
Zilá 

Gevaci 

Pesca (grupo que atua no 
lago) 

Enéias 
Raimundo 

André 
Chico 
Moço 

Domingos 
Edivaldo 
Nilson 
Paca 

Rosinaldo 

Transporte (do lago até a 
balsinha) 

Caleb 
Nilzo 
Silas 
Jonas 

Romildo 
Caio 

Erigelson 

Monitoramento e registro 
(anotadores) 

Germano 
Dario 
Isac 

Processamento 
(evisceração e limpeza) 

Zé Lino 
Gerson 
Preto 
Litó 

Padre 
Registro audiovisual*  

(fotografia e vídeo) 
Diego 

Eugênio 
Manutenção e controle 

(eventuais danificações de 
equipamento e 
infraestrutura) 

Magno 
João 
Davi 

* Indígenas Paumari capacitados para utilização de 
equipamento eletrônico voltado a tomadas de imagens; 
possuem câmera filmadora cedida pelo projeto. 
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5.4. Impactos Ambientais e Sociais 
 

Nos lagos da área em questão, são encontradas pequenas quantidades de vegetação 

flutuantes e outras macrófitas aquáticas. Portanto, nesta região não teremos o impacto de arrasto 

e/ou remoção de grandes bancos de macrófitas aquáticas, como é possível observar em regiões de 

várzea. Os lagos selecionados são os que, na avaliação dos Paumari, apresentam as melhores 

condições para a pesca, incluindo a baixa abund

vegetação flutuante. 

Cuidados especiais deverão ser tomados com as capturas acidentais de bodecos. Para isso, 

desemalhar rapidamente os bodecos e soltá-los. Além disso, o mesmo deverá ocorrer caso jacarés 

sejam emalhados. 

A estruturação do grupo de manejadores Paumari vem sendo realizada há tempos, sendo 

consideradas questões de organizações sociais internas, características étnicas e o esforço pelo 

coletivismo. Além disso, o planejamento para a atividade vem também sendo trabalhado em etapas 

e o envolvimento dos indígenas tem mostrado o nível de comprometimento com esta questão. 

Acreditamos que, conforme concebido e com a presença da equipe técnica, poderemos minimizar 

em níveis bastante baixos potenciais problemas que possam causar impactos ambientais e sociais 

negativos. Ao nosso ver, se a atividade for executada conforme vem se mostrando o envolvimento 

destas pessoas, teremos ótimos resultados do ponto de vista de promoção social, com uma 

autoafirmação de um povo pescador por natureza. 

 

6. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

Com base nos estudos anteriores e proposta para a pesca manejada de pirarucu pelo povo 

Paumari do rio Tapauá , foram identificados os recursos financeiros necessários para a 

eiro, eviscerado e fresco). Esses recursos 

foram classificados em investimentos, receitas e custos operacionais em um cenário de demanda 

conservador para o horizonte de 5 anos.  

Os custos adotados referem-se a preços de 2012 praticados no comércio de pirarucu 

manejado na região da RDS Piagaçu-Purus  baixo rio Purus, em valores reais, portanto, não 
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incorporam o efeito da inflação, como de praxe em estudos deste tipo (ASSAF NETO, 2008). 

Tampouco foram considerados crescimentos reais nos preços e todas as vendas e pagamentos foram 

considerados à vista. Os valores adotados no estudo se baseiam em pesquisas de preços em Tapauá 

e Lábrea (AM). Está em andamento a pesquisa de mercado em outros municípios que 

complementarão os estudos iniciais de viabilidade financeira, aqui apresentados.  

Todos os dados estão reunidos de forma sintética na tabela de fluxo de caixa, sendo este o 

principal instrumento para a análise de viabilidade econômico-financeira. Os indicadores de 

viabilidade utilizados foram o VPL (Valor Presente Líquido) e o Payback Descontado utilizando 

uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) efetiva e real em 8% a.a, referente ao custo de 

oportunidade de capital e prêmio de risco, além da TIR (Taxa Interna de Retorno). Adicionalmente 

foram analisados os benefícios e impactos positivos esperados com o negócio para o Povo Paumari. 

 

6.1. Investimentos 

  

Para a comercialização do pirarucu serão necessários investimentos em treinamento, 

infraestrutura e equipamentos. Os treinamentos para a pesca vem sendo ministrados pela OPAN 

com a colaboração do IPI, desde 2009. O treinamento refere-se a: formação de contadores, 

estruturação da vigilância,  adequação das técnicas de pesca (saber tradicional e científico) e na 

busca da qualidade do pescado a ser comercializado.  

A infraestrutura, que engloba a construção de dois flutuantes, equipamentos e apetrechos de 

pesca está estimada em R$ 9.300,00, conforme demonstra Tabela 5. Os flutuantes, com área 

aproximada de 24m  cada um, propiciarão o espaço adequado para a recepção, biometria, 

evisceração, limpeza e implantação de lacre nos peixes, além de tomada de dados para 

monitoramento. Está estimado em R$ 2.000,00 o custo de construção de cada flutuante. Este 

cálculo considerou apenas os valores para a compra de materiais como, 

retirada e beneficiamento da madeira. A mão-de-obra para a construção será indígena. É possível 

que o custo dos flutuantes fique abaixo do estimado, pois os indígenas optaram em reaproveitar 

estruturas básicas já existentes, não sendo necessária a aquisição de bóias e cobertura de alumínio, 

já que a cobertura será de palha. Os equipamentos e apetrechos apropriados, que serão necessários 

para as atividades operacionais da pesca, têm um custo previsto de R$ 5.300,00. Esses itens de 

investimento não possuem valor residual ao final do projeto, devido à alta depreciação e por serem 
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benfeitorias em terras de domínio público. O recurso para realização dos investimentos serão 

financiados pela USAID (Agência Internacional de Desenvolvimento do Povo Americano) por 

intermédio do Projeto CONSBIO. 

O capital de giro para a primeira pesca será sob forma de adiantamento pelo comprador do 

pescado. Essa negociação deverá ser realizada pelo menos um mês antes do início da pesca. No 

intuito de ampliar a autonomia e poder de negociação dos Paumari nos próximos anos de atividade, 

parte da receita do primeiro ano (30%) será destinada para formar uma reserva a título de capital de 

giro próprio. Essa disponibilidade mínima de caixa para contingências e oportunidades foi 

considerada, portanto, R$ 4.050,00, o que representa 82% dos custos operacionais do Ano 1 

acrescidos dos custos de manutenção e reposição de infraestrutura. Para efeito de análise se 

considera a liquidação do negócio em cinco anos, portanto, o capital de giro é retornado no último 

ano, o que poderá ser aplicado em outra atividade econômica ou na manutenção do manejo do 

pirarucu. 

Tabela 5  Investimentos Iniciais (Em Reais  R$) 

 

 

6.2. Demanda, Preço e Receita 

  

Os estudos sobre demanda e preço que compõem a pesquisa de mercado vêm sendo 

desenvolvidos e serão concluídos em setembro deste ano. No entanto, pelas observações realizadas 

na região de Tapauá e Lábrea-AM, o consumo de pirarucu é alto e faz parte da tradição culinária 

destes locais, sendo bastante procurado por atravessadores, comerciantes locais e consumidores 

finais. Dessa forma, assume-se que há uma constante demanda de mercado por esse produto e uma 

demanda reprimida em função das exigências legais para sua comercialização.  

Sabendo disso e com base nos estudos bio-ecológicos de manejo, pretende-se comercializar 

cerca de 2.250 kg de pirarucu inteiro e eviscerado, com base na cota proposta de 50 peixes, com 

peso médio de 45 kg cada um. Essa quantidade não visa primeiramente o atendimento da demanda 
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de mercado, mas o início da exploração sustentável com base na organização social e recuperação 

dos estoques nas TI´s.  

Em relação ao preço praticado com a comercialização, conforme estudo realizado entre 2009 

- 2011 , o pirarucu salgado e seco era comercializado com regatões  a R$ 7,00/kg pelos Paumari. 

Conforme os preços comparados na Tabela 6, o Pirarucu foi o produto que apresentou maior valor 

de mercado. Como o produto proposto é o peixe fresco e eviscerado, sem os custos de salga, 

estimou-se o preço de venda em R$ 6,00/kg para a presente análise. Esta estimativa também 

considera o valor de comercialização do pirarucu manejado da RDS Piagaçu-Purus. Portanto, a 

receita anual (faturamento ou renda total) está estimada em R$ 13.500,00.  

 

Tabela 6 - Preço por quilograma de pescado seco e carne de caça comercializados pelos Paumari até 2009*. 

 

*Fonte: PEZZUTTI, Juarez et al. (2011). 

 

Não foram previstos aumentos da produção pesqueira e de preço diferenciado por ser um 

produto manejado e proveniente de uma Terra Indígena. O manejo do pirarucu na TI foi 

considerado uma atividade experimental para esses primeiros anos de comercialização. Buscou-se 

também elaborar uma análise conservadora, portanto, de baixo risco para a comunidade. Isso 

poderá ser modificado com base nas análises bioecológicas e nos resultados dos primeiros anos. 
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6.3. Custos Operacionais 

  

Os custos operacionais da pesca do pirarucu estão relacionados a deslocamentos internos, 

equipamentos, ferramentas e utensílios, materiais de limpeza e alimentação dos manejadores. Estes 

custos foram estimados em R$ 3.960,00 e ocorrerão anualmente, conforme demonstra a Tabela 7. O 

transporte, bem como o gelo para acondicionamento do pescado da Terra Indígena será de 

responsabilidade do comprador. 

Adicionalmente foram considerados custos de manutenção e reposição de infraestrutura a 

partir do segundo ano, no valor de R$ 1.000,00. Este valor representa aproximadamente 10% do 

total investido inicialmente. 

Não foram considerados despesas com impostos, administrativas e financeiras, pois 

inicialmente o negócio não terá uma Associação ou Cooperativa constituída. Contudo, toda a 

documentação necessária para liberação da pesca será obtida conforme previsto pela legislação 

ambiental, como consta no presente documento. Essa questão será analisada posteriormente com a 

consolidação da atividade e verificada a necessidade de formalização institucional. Além disso, 

como os recursos necessários para o investimento inicial serão doados, não foram consideradas 

despesas financeiras com financiamentos. 

A remuneração dos pescadores serão as sobras líquidas anuais para efeito de análise. Não foi 

definido pela comunidade um mínimo a ser recebido por cada manejador. Além disso, esta será uma 

atividade comunitária sem formalização, portanto, o resultado financeiro será dividido 

igualitariamente entre eles. Dessa forma, a análise não considera os custos com mão-de-obra, que, 

em um negócio privado, poderia ser identificado como pró-labore, uma vez que todos os 

manejadores trabalharão associadamente.  

Todas as decisões para análise do negócio foram debatidas junto à comunidade em oficinas 

na Terra Indígena, portanto, representam o consenso entre os Paumari e a equipe técnica. 
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Tabela 7 - Custos Operacionais Anuais (Em Reais  R$). 
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6.4. Análise de Viabilidade Econômico-financeira 

  

Com base nos investimentos, receitas e custos estimados para o negócio foi possível 

elaborar o fluxo de caixa do negócio, como demonstrado na Tabela 8. Este é o instrumento utilizado 

para análise de viabilidade de 5 anos de atividade.  

 

Tabela 8  Fluxo de Caixa do Negócio para 5 Anos 

 

 

Sob o ponto de vista dos empreendedores (da comunidade) e considerando que os 

investimentos iniciais serão doados, a comercialização manejada do pirarucu gerará um ganho em 

valores atuais de R$ 34.030 (VPL), adotando-se uma Taxa Média de Atratividade (TMA) de 8% 

a.a. Nessa perspectiva não se aplica os indicadores Taxa Interna de Retorno (TIR) e Tempo de 

Retorno do Investimento (Payback). Caso a análise fosse sob uma perspectiva privada com a 

aplicação de recursos próprios, desconsiderando o valor de pró-labore, o projeto possuiria uma TIR 

de 74%, Payback de 2 anos e VPL de R$ 24.730. 

A renda gerada anualmente será distribuída igualitariamente entre 35 manejadores Paumari 

que formam 21 famílias nas . Como o resultado será repartido igualmente, cada indígena obterá 

a renda de R$ 157,00 no primeiro ano e de R$ 360,00 entre o segundo e quinto ano do negócio. 

Essa renda é considerada complementar às existentes e relevante para as famílias. Como as 
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atividades de treinamento estão avançadas, já foram identificados grupos de pessoas por atividade, 

que compõem 7 grupos de trabalho (GT). 

Além da viabilidade financeira demonstrada, o negócio possui capacidade de gerar 

benefícios indiretos, ou seja, tem o potencial de gerar externalidades2 positivas. O manejo do 

pirarucu produzirá ganhos adicionais como o aumento da segurança alimentar, promoção de novas 

fontes de renda, efeitos positivos das capacitações, do aumento da autoestima do Povo Paumari e do 

reforço da proteção territorial com as vigilâncias e fiscalizações.  

Pode-se constatar, segundo relatos dos indígenas, que a reserva dos lagos promoveu, além 

de reforço em proteção territorial, o aumento nos estoques de outras espécies de pescado e 

quelônios. Esse aumento do pescado, além de garantir a segurança alimentar das famílias, poderá 

promover novas fontes de renda, como por exemplo, a comercialização de peixes ornamentais e 

lisos, num manejo integrado dos recursos pesqueiros.  

Por conta da integração das pessoas, da organização e mobilização necessária para realizar 

as atividades de execução desta fase preparatória do manejo vem sendo percebidos ganhos de 

promoção social. O processo já mudou a vida dos Paumari gerando impacto na cultura e autoestima, 

com o resgate e valorização da identidade do povo conhecido como extremamente conhecedor do 

mundo aquático e da pesca. Além disso, vem promovendo o encontro de gerações e a transmissão 

de conhecimentos tradicionais dos anciões para os jovens no resgate da arte tradicional de pesca, 

como o uso de arpões para as capturas. 

Dessa forma, os indicadores de viabilidade financeira e o conjunto de benefícios diretos e 

indiretos demonstram a viabilidade para a implementação do manejo sustentável de pirarucu nas 

TI´s Paumari do rio Tapauá. 

 

  

                                                                                                                      
2 Ocorre externalidade quando a produção ou consumo de um bem ou serviço afeta o bem estar de agentes 
econômicos que não estão diretamente relacionados a esse Mercado. As externalidades podem ser positivas 
ou negativas. 
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8. ANEXOS 
  

Anexo 1. Plano de Gestão Territorial Paumari. Versão impressa do material completo segue 
juntamente com este documento. 
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Anexo 2. Etnozoneamento das Terras Indígenas Paumari do Tapauá. Versão impressa do material 
cumento. 
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Anexo 3. Modelo do certificado emitido na capacitação de contadores de pirarucu das Terras 
Indígenas Paumari do Tapauá.  
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Anexo 4. Tabelas de contagens de pirarucu nas Terras Indígenas Paumari do rio Tapauá. Contagens 
realizadas em 2009, 2010 e 2011. 

 

4.1. Tabela referente a contagem de pirarucus nas Terras Indígenas Paumari do rio Tapauá no ano 
de 2009. 

T.I . Nome Lago Bodeco Pirarucu Total 

Cuniuá Lago Redondo Do Xila 24 4 28 

Paricá Lago Aruana 9 0 9 

Paricá Lago Jacunda 4 4 8 

Paricá Lago Carara 3 0 3 

Paricá Laguinho do Juruti 3 0 3 

Paricá Lago do Barranco 1 0 1 

Paricá Lago do Barranco Dois 5 2 7 

Paricá Lago da Policia 68 5 73 

Paricá Lago Redondo 8 6 14 

Paricá Lago Mergulhão 1 0 1 

Paricá Lago Comprido 2 17 19 

Manissuã Lago da Volta 16 12 28 

Manissuã Lago Itauba 9 1 10 

Manissuã Lago Pirararinha 4 5 9 

Manissuã Lago da Balsa 4 10 14 

Manissuã Lago da Lancha 3 7 10 

Manissuã Lago Jundia 10 7 17 

Manissuã Lago Pobre 4 0 4 

Manissuã Lago Poraque 0 0 0 

Manissuã Lago da Briga 0 0 0 

Manissuã Lago Capanazinho 4 6 10 

 
Total 182 86 268 
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4.2. Tabela referente a contagem de pirarucus nas Terras Indígenas Paumari do rio Tapauá no ano 

de 2010. 

T.I . Nome Lago Bodeco Pirarucu Total 

Cuniuá Lago Redondo Do Xila 16 12 28 

Cuniuá Lago Grande da Cobra 29 10 39 

Cuniuá Lago do Meio 0 0 0 

Paricá Lago do Piquiá 2 1 3 

Paricá Lago da Água Branca 0 0 0 

Paricá Lago Aruana 0 0 0 

Paricá Lago Jacunda 6 0 6 

Paricá Lago Redondo 16 15 31 

Paricá Lago Comprido 15 15 30 

Paricá Lago do Barranco 0 0 0 

Paricá Lago do Barranco Dois 2 0 2 

Paricá Laginho da boca do Comprido 0 0 0 

Paricá Laginho do Caitipuru 3 0 3 

Paricá Lago Carara 0 0 0 

Paricá Lago da Polícia 16 2 18 

Paricá Lago Mergulhão 0 0 0 

Manissuã Lago da Volta 5 27 32 

Manissuã Lago da Briga 0 0 0 

Manissuã Lago do Carauçú I 0 0 0 

Manissuã Lago da Lancha 0 8 8 

Manissuã Lago Jundia 5 23 28 

Manissuã Lago Itauba 3 0 3 

Manissuã Lago Pobre 10 1 11 

Manissuã Comprido da Folha 0 2 2 
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Manissuã Lago Pirararinha 1 11 12 

Manissuã Lago da Balsa 6 7 13 

 
Total 135 134 269 
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4.3. Tabela referente a contagem de pirarucus nas Terras Indígenas Paumari do rio Tapauá no ano 

de 2011. 

 

T.I . Nome Lago Bodeco Pirarucu Total 

Cuniuá Lago Redondo Do Xila 15 9 24 

Cuniuá Lago Grande da Cobra 9 8 17 

Cuniuá Lago do Meio 1 0 1 

Paricá Lago do Piquiá 0 3 3 

Paricá Lago da Água Branca 5 0 5 

Paricá Lago Aruanã 4 0 4 

Paricá Lago Jacunda 6 0 6 

Paricá Lago Redondo 44 8 52 

Paricá Lago Comprido 16 13 29 

Paricá Lago do Barranco I 10 4 14 

Paricá Lago do Barranco II 0 0 0 

Paricá Lago do Juriti 2 44 46 

Paricá Laginho do Juriti 0 1 1 

Paricá Lago Carara 0 0 0 

Paricá Lago da Polícia 0 0 0 

Paricá Lago Mergulhão 0 0 0 

Manissuã Lago da Volta 10 38 48 

Manissuã Lago da Briga 4 0 4 

Manissuã Lago da Briguinha 3 0 3 

Manissuã Lago do Carauçú I 3 2 5 

Manissuã Lago do Carauçú II 0 0 0 

Manissuã Lago da Lancha 4 10 14 

Manissuã Lago Jundia 10 14 24 

Manissuã Lago Itauba 10 2 12 

Manissuã Lago Pobre 8 1 9 

Manissuã Lago Pirararinha 10 21 31 
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Manissuã Lago Comprido do Manissuã 1 1 2 

Manissuã Lago da Balsa 13 8 21 

 
Total 188 187 375 
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Anexo 5. Modelo de ficha para monitoramento da vigilância efetuada pelos indígenas das Terras 
Indígenas Paumari do Rio Tapauá. 
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Anexo 6. Imagem digitalizada da carta de anuência do povo Paumari sobre este Plano de Manejo de 
Pesca Sustentável do Pirarucu nas Terras Indígenas Paumari do Rio Tapauá, médio rio Purus. Na 
sequência, seguem imagens digitalizadas da lista de assinaturas da presente carta. 
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Anexo 7. Lista de presença da reunião geral para discussão e encaminhamentos para elaboração do 
presente Plano de Manejo. Este documento foi lido na íntegra aos participantes da reunião e cada 
tópico foi amplamente discutido para que as informações apresentadas estejam de acordo com as 
expectativas do povo Paumari. 
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