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Peixe: 
o alimento sagrado

A bacia do rio Tocantins abriga enorme diversidade de peixes. Espécies como 
pirarucu, curimatã, tucunaré, mapará, traíra, tambaqui, branquinha, filhote, piau, 
surubim, dourada, jacundá, caratinga, matrinxã, pescada branca, cará, jatuarana, 
jaraqui e outras fazem do local um santuário de peixes.

Por consequência, milhares de famílias que moram na região têm no peixe 
a base de sua alimentação, mantendo assim uma dieta saudável, rica em 
proteínas. E para essas famílias, o peixe é muito mais do que um alimento. É 
motivo de celebração, festas, religiosidade, lendas e tradições, uma rica cultura 
enraizada em um estado fortemente marcado por uma familiaridade com os 
rios, com as águas e com os peixes. Uma relação de cumplicidade, respeito e 
louvor.



Pesca na bacia 
do rio Tocantins

A pesca é uma das mais antigas atividades humanas. Os primeiros registros 
históricos já demonstram sua importância. Na bacia do rio Tocantins, a situação 
não é diferente. Com toda a abundância de peixes, a pesca tornou-se natural-
mente um meio de sobrevivência e uma atividade econômica para grande parte 
dos moradores ribeirinhos, pois, além da subsistência, ajuda a gerar renda para 
as famílias. 

São quatro os tipos de pesca praticados na bacia do rio Tocantins: 

Pesca de subsistência: praticada com fins de consumo doméstico, é adotada 
pelas populações ribeirinhas do Baixo Tocantins e desenvolvida com o uso de 
ferramentas simples, manuais e, em alguns casos, rudimentares. A principal é 
a malhadeira, pois além da facilidade de uso por uma única pessoa, permite 
desenvolver outras atividades simultaneamente, como a agricultura, visto que a 
rede permanece armada.



Pesca artesanal: é praticada por pescador profissional, geralmente de forma 
autônoma, para garantir inicialmente o próprio consumo. A quantidade costu-
ma ser pequena, mas há pescadores artesanais que comercializam parte de 
sua pesca. 

Os equipamentos são simples e normalmente produzidos pelos próprios pesca-
dores, como a malhadeira. Também utilizam caniços, linha-de-mão e espinhéis. 
As embarcações são básicas, como o casquinho, canoa, rabeta e voadeira. 

A organização da pesca artesanal na bacia do rio Tocantins conta com impor-
tante componente: as colônias de pescadores nos municípios de Tucuruí (Z-32), 
Breu Branco (Z-53), Goianésia do Pará (Z-61), Novo Repartimento (Z-78), Ja-
cundá (Z-43), Nova Ipixuna (Z-58), Itupiranga (Z-44), Baião (Z-34), Mocajuba 
(Z-38), Cametá (Z-16), Igarapé Miri (Z-15) e Limoeiro do Ajuru (Z-46).



Pesca comercial: trata-se de uma atividade legal, regulada por normas e leis 
que visam à manutenção dos estoques pesqueiros e o equilíbrio ambiental. 
Caracteriza-se pelo uso de equipamentos sofisticados e a captura de grande 
volume de peixes, o que favorece a comercialização.

São explorados principalmente estoques de peixes como maparás, curimatãs, 
pescadas branca, tucunarés, matrinxãs e tambaquis. A maior parte é destinada 
a outros estados brasileiros e ao exterior.

Pesca esportiva: nesse tipo de pesca, o peixe é fisgado não para consumo ou 
comercialização, mas pelo prazer de pescar. Após a captura, os pescadores 
costumam pesar, medir e fotografar o peixe antes de devolvê-lo a seu habitat.

Na bacia do rio Tocantins, o crescimento da pesca esportiva está relacionado 
com a presença de diversas espécies, principalmente o tucunaré, que se adap-
tou bem ao reservatório formado pela Usina Hidrelétrica Tucuruí. 



Lago da Usina 
Hidrelétrica Tucuruí

Com a conclusão das obras de construção da Usina Hidrelétrica Tucuruí, em
1984, formou-se um imenso lago, com área de 2.875 km2, abrangendo, a mon-
tante, os municípios de Tucuruí, Novo Repartimento, Breu Branco, Goianésia do 
Pará, Jacundá, Nova Ipixuna e Itupiranga. Compõem também a área de influên-
cia da Usina outras cinco cidades que ficam a jusante, no chamado Baixo To-
cantins. São elas: Baião, Mocajuba, Igarapé-Miri, Cametá e Limoeiro do Ajuru.

A formação do reservatório, com um volume de 45,8 bilhões de metros cúbi-
cos de água, fez surgir um novo ecossistema na região. Criou-se naturalmente 
condições propícias para a proliferação de muitas espécies de peixes, como
tucunarés, pirarucus, traíras, pescadas branca, tambaquis, jacundás, maparás, 
piaus, jatuaranas, curimatãs, filhotes, douradas, surubins, arraias e até poraquês, 
o peixe elétrico da Amazônia.  

A pesca no reservatório pode ser classificada como de subsistência, artesanal
e esportiva. A construção da quarta maior hidrelétrica do mundo, e a conse-
quente formação do lago, possibilitou o aumentou do potencial pesqueiro dos 
municípios da área de influência da Usina Tucuruí.  



Período de defeso: 
a perpetuação dos peixes

Para preservar as espécies de peixes da bacia do rio Tocantins, os pescadores 
precisam respeitar o período de defeso, que consiste na interdição da pesca
por um prazo preestabelecido anualmente. Em geral, inicia no dia 1 de novem-
bro e se estende até 28 de fevereiro. Para alguns peixes, como pirarucu, pacu, 
mapará, surubim, matrinxã e tambaqui, o período de defeso é mais longo e as 
datas de início e fim não são fixas, ou seja, podem mudar de ano para ano e 
variam conforme a espécie. 

Trata-se de medida instituída para proteção dos peixes e de organismos aquáti-
cos durante as fases mais críticas de seus ciclos de vida, como a época da re-
produção ou ainda de seu maior crescimento. Dessa forma, o período de defeso 
favorece a sustentabilidade do uso dos estoques pesqueiros e evita a pesca 
quando as espécies são mais vulneráveis à captura por estarem reunidas em 
cardumes.

A fiscalização da bacia do rio Tocantins cabe ao Instituto de Desenvolvimento
Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), órgão responsá- 
vel por fazer cumprir a determinação legal de coibir a pesca comercial ilegal e
o uso de utensílios irregulares no prazo do defeso.



Durante esse período, a lei autoriza somente dois tipos de pesca: a de sub-
sistência, em que é permitido pescar apenas 5 quilos e mais um exemplar do 
pescado; e a esportiva, que prevê até 10 quilos de peixe que devem ser con-
sumidos no local. O transporte e a comercialização são proibidos.

Na época do defeso, a Lei n° 10.779, de 25 de novembro de 2003, alterada pela 
Lei n° 13.134, de 14 de junho de 2015, assegura ao pescador profissional arte-
sanal o pagamento do seguro-defeso, no valor de um salário mínimo mensal, 
como forma de compensar o tempo em que ele não pode exercer sua profissão. 

Ainda assim, um dos maiores desafios é o de conscientizar os pescadores sobre 
a importância do defeso para a sobrevivência dos peixes e de sua própria ativi-
dade profissional. Para tanto, palestras e atividades de educação ambiental são 
realizadas em colônias de pescadores, comunidades ribeirinhas e escolas da 
região. O objetivo é alertar para os riscos da pesca predatória.



Programa de 
Pesca e Ictiofauna

Por toda sua importância para a região, a pesca recebe um tratamento especial 
por parte da Eletronorte. Desde que a Usina Hidrelétrica Tucuruí entrou em op-
eração, em 1984, a Empresa desenvolve diversas ações relacionadas com essa 
atividade. A principal delas é o acompanhamento do desembarque pesque-
iro nos portos de Marabá, Itupiranga, Santa Rosa, Porto Novo, KM 11, Mercado 
Tucuruí, Baião, Mocajuba, Cametá e Limoeiro do Ajuru.

O trabalho é permanente. De segunda a sábado, técnicos contratados pela Em-
presa fazem esse acompanhamento e coletam informações importantes para 
monitorar a produção pesqueira, como o volume total de peixes desembarca-
dos, a produção mensal, as principais espécies de peixes e as áreas de origem 
dos peixes. 

O Programa de Pesca e Ictiofauna, assim chamado, tem justamente a função 
de produzir informações com base científica. Periodicamente, um relatório com 
essas informações é encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade (Semas). 



As ações do Programa buscam também obter informações sobre a ictiofauna 
(conjunto das espécies de peixes existentes em uma determinada área) e en-
globam também estudos de biologia pesqueira. O objetivo é fazer uma análise 
dos peixes da região.

O trabalho é realizado em laboratórios com espécies capturadas em dez pon-
tos diferentes, no reservatório e abaixo da barragem, a jusante, o que possibilita 
uma análise mais abrangente. 

Com base nas informações recolhidas, é possível compreender o comporta-
mento dos peixes, ou seja, saber do que se alimentam as espécies com mais 
presença na região, o tamanho e em qual época se reproduzem.



Principais 
espécies

Tambaqui
Peixe de grande porte, com até 1 
metro de comprimento. 
Um dos maiores peixes de escamas 
da região, o tambaqui é uma espé-
cie encontrada somente na região 
Amazônica. Alimenta-se de frutos e 
sementes.

Jatuarana
Peixe de médio porte, com até 35 
centímetros de comprimento. 
Alimenta-se de frutos, sementes e 
pequenos insetos. Não faz migração 
reprodutiva, desovando nos próprios 
afluentes em que habitam. Desova na 
época das cheias.

Pirarucu
Peixe de grande porte, com até 3 
metros de comprimento. 
Considerado o maior peixe de água 
doce brasileiro, o pirarucu vive em la-
gos e rios afluentes, de águas claras, 
mais especificamente nas áreas de
várzea, onde as águas são mais 
calmas.



Curimatã
Peixe de grande porte, com até 50 
centímetros de comprimento. 
É um dos peixes mais populares e 
de maior importância econômica 
em vários mercados pesqueiros da 
região. Forma cardumes e percorre 
longas migrações. Desova na época 
das cheias.

Jacundá
Peixe de médio porte, com até 40 
centímetros de comprimento. 
Possui escamas e uma mancha 
que semelhante a um olho na par-
te superior da cauda. Alimenta-se 
de pequenos peixes e insetos. Tem 
muito valor na pesca comercial e na 
esportiva. 

Branquinha
Peixe de pequeno porte, com até 20 
centímetros de comprimento. 
Alimenta-se de algas e micro-
organismos. É muito apreciado por 
sua carne.



Tucunaré
Peixe de grande porte, com até 70 
centímetros de comprimento. 
O tucunaré é um dos peixes preferi-
dos dos pescadores esportivos. 
É um peixe voraz, que se alimenta 
de outras espécies e também de 
insetos. Possui uma mancha redonda 
na cauda bem característica.

Mapará
Peixe de grande porte, com até 60 
centímetros de comprimento. 
Um dos peixes de maior abundân-
cia na região, tornou-se famoso por 
atrair anualmente dezenas de pesca-
dores no primeiro dia após o perío-
do de defeso, quando é realizada a 
retomada da pesca do mapará, entre 
os municípios de Cametá e Limoeiro 
do Ajuru.

Pescada branca
Peixe de grande porte, com até 50 
centímetros de comprimento. 
É muito apreciado por sua carne 
branca, suave e por conter poucas 
espinhas. É um peixe muito saudável, 
rico em proteínas.



Surubim
Peixe de grande porte, com até 1,80 
metro de comprimento. 
Sua carne branca e macia é muito 
apreciada. É facilmente identificado 
pelos vários pontos pretos espalha-
dos na sua pele.

Piau
Peixe de médio porte, com até 40 
centímetros de comprimento. 
Possui escamas e uma coloração 
amarelada, com várias faixas escuras 
transversais sobre o corpo. Sua carne 
suave e saborosa é bem apreciada. 
Alimenta-se de frutos, sementes e 
insetos.

Traíra
Peixe de grande porte, com até 60 
centímetros de comprimento. Pos-
sui dentes muito afiados e é preciso 
todo cuidado em seu manuseio. É 
um peixe voraz e costuma fazer em-
boscada para capturar outros peixes, 
camarões e insetos. Habita locais de 
água parada e com bastante vege-
tação aquática.



Filhote
Peixe de grande porte, com até 2,5 
metros de comprimento. 
É considerado o segundo maior 
peixe de água doce brasileiro, atrás 
apenas do pirarucu. Possui coloração 
escura, cabeça grande e olhos pe-
quenos. É carnívoro e habita o fundo 
dos rios.

Matrinxã
Peixe de grande porte, com até 60 
centímetros de comprimento. 
Possui corpo alongado, coloração 
prateada e cauda escura. Habita 
rios de águas claras, principalmente 
junto a pedras e troncos submer-
sos. Alimenta-se de frutos, insetos e 
pequenos peixes. 

Caratinga
Peixe de médio porte, com até 40 
centímetros de comprimento. 
A caratinga é um peixe alto e com-
prido, que se alimenta de insetos e 
algas. Possui coloração prateada e 
nadadeira amarelas.  



Dourada
Peixe de grande porte, com até 1,40 
metro de comprimento. 
Carnívoro, alimenta-se de peixes 
menores. Sua cabeça é prateada e 
o corpo claro, com reflexos doura-
dos. Daí a razão do nome. Sua carne 
é muito apreciada, além de conter 
pouca gordura. 

Pacu
Peixe de médio porte, com até 25 
centímetros de comprimento. 
Possui coloração esbranquiçada e 
a cabeça mistura o amarelo com 
uma mancha escura. Alimenta-se de 
pequenos frutos, algas e larvas de 
insetos. Habita rios e lagos de águas 
claras. 

Jaraqui
Peixe de médio porte, com até 40 
centímetros de comprimento. 
Muito popular, o jaraqui é bastante 
consumido. Destaca-se por sua cau-
da bem característica, com faixas 
inclinadas em preto e amarelo. 



Pratos típicos

Tambaqui assado e recheado

Ingredientes 
1 tambaqui de aproximadamente 3 quilos.
8 dentes de alho amassado com sal.
1 tomate picadinho.
1 cebola média picadinha.
1 pimentão picadinho.
2 xícaras de farofa pronta.
Salsinha desidratada.
Azeite para regar.

Modo de preparo
Limpe bem o peixe e corte-o pela barriga. 
Passe o alho amassado por todo o peixe, por dentro e por fora. 
Salpique com salsinha sobre o peixe.

Para o recheio
Junte a cebola, o pimentão e o tomate. Misture-os bem. 
Adicione a farofa pronta até ficar um tipo de pirão. 
Não precisa temperar, pois a farofa já vem temperada. 
Recheie o peixe com o pirão e feche com palitos de dente para o cheio não sair. 
Regue com bastante azeite e deixe descansar por 12 horas na geladeira. 
Leve ao forno pré-aquecido por 1 hora. 

Pronto! Já pode servir.



Tucunaré recheado

Ingredientes 
2 tucunarés de tamanho médio.
2 limões, sal e pimenta do reino.
3 batatas cortadas em rodelas e pré-cozidas.

Modo de preparo
Limpe bem o peixe. 
Tempere com limão, sal e pimenta do reino. 
Faça alguns cortes no peixe para que o tempero pegue mais.
Cozinhe as batatas e coloque o peixe por cima. 
Cubra com papel alumínio e leve ao forno.
Deixe 30 minutos com papel alumínio.
Depois retire e deixe até dourar por 20 minutos.

Pronto! Já pode servir.



Festas, tradições e lendas: 
a rica cultura do baixo Tocantins

A pesca do mapará

Todos os anos, no primeiro dia do mês de março, é iniciada a celebração da 
retomada da pesca do mapará, um dos principais peixes da região. Dezenas de 
embarcações se deslocam até a ilha Sacará, localizada entre os municípios de 
Cametá e Limoeiro do Ajuru, no nordeste do Pará. 

É um evento grandioso que atrai milhares de pessoas e simboliza a forte 
relação dos ribeirinhos com a pesca. Logo cedo, antes de iniciar o trabalho, um 
momento de fé: as famílias se reúnem na igrejinha da comunidade para pedir 
proteção, fartura e respeito à natureza. 

Com o sol nascendo, os pescadores começam a se movimentar. Após os qua-
tro meses do período de defeso, chegou o momento de retomar a atividade 
pesqueira no Baixo Tocantins. O evento marca a abertura oficial da temporada 
de pesca na região.



Já no começo, um desafio: encontrar os cardumes na imensidão do rio. Para 
tanto, os pescadores contam com dois “anjos da guarda”: os botos, cuja mo- 
vimentação indica a presença dos peixes; e o taleiro, pescador experiente que 
segue à frente da canoa mergulhando a “tala”, uma vara comprida utilizada 
para tocar a água e saber onde estão os maparás. 

Os demais pescadores aguardam ansiosos para entrar em ação. De repente, o 
taleiro dá o sinal. É o momento decisivo: os peixes foram localizados e os bar-
cos começam a se posicionar para cercá-los. A rede é lançada e, após o cerco, 
os pescadores começam a puxar, trazendo os maparás para a superfície do rio. 

O “borqueio”, como é chamada a técnica utilizada para esse tipo de pesca, 
permite capturar milhares de peixes, que são divididos entre todos os pescado-
res participantes. Nesse momento, uma comemoração especial é realizada para 
celebrar o sucesso da jornada e a fartura da pesca.



A lenda do 
índio Pirarucu

Conta-se que Pirarucu era o nome de um índio guerreiro da nação dos Nalas, 
muito valente, mas vaidoso, injusto e que gostava de praticar maldades. Foi en-
tão que o Deus Tupã resolveu castigá-lo, e pediu à Deusa Luruauaçu que fizesse 
cair uma tempestade. E assim aconteceu. Uma chuva fortee desabou sobre a 
floresta de Xandoré, com muitos raios e trovões, deixando todo aquele ambi-
ente energizado. 

No momento da tempestade, Pirarucu estava caçando na floresta. Tentou fu-
gir, mas não conseguiu. Vencido pela força da natureza, caiu ao chão e um raio 
partiu uma árvore muito grande, que desabou sobre sua cabeça, achatando-a 
totalmente.

O índio guerreiro ficou desfalecido e foi carregado facilmente para as profun-
dezas do rio Tocantins. Deus Tupã, no entanto, ainda não estava satisfeito e 
resolveu aplicar mais um castigo severo, transformando Pirarucu em um peixe 
avermelhado, de grandes escamas e com a cabeça chata.






