Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF
Departamento de Conservação da Biodiversidade – Espécies

Nota sobre a Oficina de Trabalho sobre conservação e uso sustentável de recursos pesqueiros da
Bacia Amazônica, objeto da Portaria Interministerial MAPA MMA nº 192/2015.
Manaus, 23 e 24 de novembro de 2015.

Foi realizada nos dias 23 e 24 de novembro de 2015, no Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia - INPA em Manaus, a Oficina de Trabalho sobre conservação e uso sustentável de recursos
pesqueiros da Bacia Amazônica, coordenada pelo MMA e CEPAM/ICMBIO. Esta Oficina cumpriu a
primeira etapa do processo de revisão das medidas de ordenamento da pesca nas bacias do Nordeste,
seguindo o estabelecido na Portaria Interministerial MAPA MMA nº 192, de 05.10.2015.
A Oficina contou com a participação de especialistas em peixe e pesca da região amazônica e
teve como objetivo o compartilhamento de informações sobre a situação das espécies amazônicas e a
identificação de propostas de medidas para a conservação e o ordenamento da pesca na bacia
amazônica.
O debate reforçou a necessidade de aprimorar as medidas de gestão para a pesca na
Amazônia, tendo como diretrizes:
•
que o estabelecimento de períodos de defeso, quando for o caso, deverá ser uma
medida complementar a outras medidas de gestão;
•
que os períodos de defeso devem corresponder ao período de maior vulnerabilidade
dos estoques parentais em função do regime hidrológico;
•
que as medidas devem atender às particularidades regionais; e
•
que o acompanhamento do estado de conservação dos estoques pesqueiros deve ser
monitorado através de um sistema de estatística pesqueira, complementada por pesquisas
sobre as espécies da região e seus ambientes.
Com base nas diretrizes desta reunião o MMA, com o apoio do CEPAM/MMA, formatará
proposta de medidas de manejo para serem debatidas com os órgãos estaduais, pescadores e
usuários.

