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I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INOVADORAS NA GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

OBJETIVO
Realizar o Manejo Participativo do Pirarucu na Reserva 

Extrativista Médio Purus - Lábrea/AM; 

Encontrar soluções sustentáveis que diminuam o impacto 
ambiental da pesca a partir das experiências observadas com o projeto 
do manejo.

Criar alternativa de renda sustentável para os moradores da 
Reserva; 

Coibir o tráfico do Pirarucu da Reserva.

DESENVOLVIMENTO
A pesca é uma das principais atividades socioeconômica do 

município de Lábrea.

Há muito anos que as famílias ribeirinhas dos rios Purus e 
afluentes, vem se manifestando através de movimento a favor da 
conservação dos recursos pesqueiros presentes nos lagos da região.

O manejo do Pirarucu é uma iniciativa pioneira na Região, 
que além de oferecer uma fonte de renda sustentável para as populações 
ribeirinhas moradoras da Reserva Extrativista, ajuda a diminuir 
drasticamente  a pesca ilegal do Pirarucu.

RESULTADOS
Foram pescados 12 toneladas de Pirarucu sendo um total de 134           
peixes provenientes de dois lagos da Reserva, em um deles  obtivemos a 
 maior média de pesca de Pirarucu de 99 kg, sendo o maior exemplar 
tinha 2,70m de comprimento e 196 kg provavelmente o maior pirarucu de 
manejo já registrado.

Os Resultados estiveram acima das expectativas,  a idéia se espalhou 
rapidamente por toda área da Resex, agora dezenas de lagos 
anteriormente alvos da pesca ilegal estão sendo preservados pelas 
comunidades ribeirinhas para o manejo dos próximos anos.

Barcos compradores do Pirarucu Ilegal proveniente da Reserva já 
reclamam que se tornou difícil encontrar o Pirarucu depois que se iniciou 
o Manejo.

Parte do Pescado foi vendida pelos próprios ribeirinhos que participaram 
do manejo na cidade na 1° feira do pirarucu legal de Lábrea e Região.

A população da cidade de Lábrea que sempre foi contra a criação da 
Reserva já começam a perceber que a Reserva foi um ganho também 
para eles.

Foto 01 -  Pirarucu pesando cerca de 176kg e 2.60m de comprimento, esse não era o maior! No cento da 
foto José Maria ao seu lado direito Henrique Gonçalves e ao lado esquerdo Raimundo Falcão.

Foto 02 -  Ribeirinhos mostrando com orgulho o fruto de seus esforços – Lago Jurucuá

Foto 03 – Resex Médio Purus, no retângulo região de localização de um dos lagos,  seta indicando localização 
da Resex no mapa – imagem Google
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