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RESUMO 

A pesca é uma das atividades mais importantes para as comunidades tradicionais em 

unidades de conservação federais de uso sustentável na Amazônia. Entre as espécies de 

peixes mais importantes está o pirarucu (Arapaima gigas). Por estar ameaçado de sobre-

explotação, sua captura somente é autorizada a partir da contagem anual para avaliação de 

seu estoque. Este estudo buscou compreender o domínio do problema do manejo do pirarucu 

e levantar as necessidades dos gestores traduzindo estas para uma linguagem formal de 

requisitos funcionais e modelagem conceitual. Espera-se que o trabalho sirva para promover 

a discussão sobre a migração dos dados provenientes da contagem do formato físico para o 

meio digital seguindo princípios do Governo Eletrônico. Pretende-se com isso proporcionar 

maior eficiência e transparência por parte do governo e maior participação das associações 

comunitárias na gestão dos dados da pesca e na tomada de decisão. 
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ABSTRACT 

Fishing is one of the most important activities for the traditional communities in 

federal protected areas of sustainable use in the Amazon Forest. Among the most important 

fish species is the pirarucu (Arapaima gigas). Being threatened with overexploitation, its 

capture is conditioned to the annual counting method for stock assessment. This study 

investigated the domain problem of pirarucu management and assessed the needs of 

managers translating these demands into a formal language of functional requirements and 

conceptual modeling. It is expected that this work will stimulate the discussion on the 

migration of count data from the physical format to the digital format following principles 

of the Electronic Government. The goal, therefore, is to provide greater efficiency and 

transparency of the government and greater involvement of community associations in the 

management of fisheries data and decision making.  
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1 INTRODUÇÃO 

O tema central deste projeto de mestrado é representado pelo desafio relacionado à 

gestão de informação provida pelo manejo participativo de uma espécie de peixe ameaçada 

de sobre-explotação1 em Unidades de Conservação Federais. 

Para intervir sobre esse desafio, investigou-se quais necessidades surgem quanto a 

um sistema de informação que seja o ponto de encontro entre a gestão documental, a gestão 

participativa e uma ferramenta de tomada de decisão para os gestores do manejo. 

A demanda por pescado tem aumentado quase duas vezes mais rápido que o 

crescimento da população mundial. Se em alguns poucos países os estoques pesqueiros ainda 

apresentam alguma margem para intensificação da sua explotação, isso não é a realidade no 

Brasil e em grande parte do mundo (FAO 2012a). 

A sobre-explotação dos estoques pesqueiros tem sido acentuada nas últimas décadas. 

Uma situação que tem sido alarmada por diversos atores envolvidos com o monitoramento 

da pesca (Viana 2013; FAO 2012a) 

Segundo Dias Neto (2010), é o papel do Estado, enquanto representante do interesse 

coletivo, gerir o acesso e uso destes recursos objetivando a sustentabilidade da atividade 

pesqueira. Para isso, é necessário que o agente público, através de quem o Estado se 

manifesta, seja provido com as informações necessárias relativas ao recurso pesqueiro, de 

forma a suportar e embasar suas decisões. 

Neste sentido, algumas estratégias para enfrentar a sobre-explotação aparecem com 

maior frequência nas discussões, quer seja em fóruns internacionais, quer seja no cenário 

nacional. Por sua relevância, essas estratégias têm sido incorporadas pelos instrumentos 

legais que versam sobre o tema. 

Um exemplo desta interface entre o conhecimento teórico-prático e a legislação pode 

ser observado na Lei Nº 11.959 / 2009, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca (Brasil 2009). Os princípios 

                                                 

1 O termo sobre-explotação refere-se à situação em que um estoque de determinada espécie ou 

população de peixes é explotada acima de sua capacidade de suporte, ou seja, a quantidade retirada supera a 

taxa de reposição populacional. 
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emanados por esta Lei traduzem alguns caminhos mais frequentes para proteção dos recursos 

pesqueiros., como o ordenamento através da definição dos tipos de apetrechos permitidos e 

das restrições quanto ao período anual de captura e espécies comercializáveis. Outro 

conceito absorvido por esta norma faz-se presente através do princípio da criação de áreas 

protegidas sob um regime especial de uso, as quais no Brasil são representadas pelas 

Unidades de Conservação (UC) e Áreas de Acordo de Pesca. 

Um terceiro princípio observado nesta Lei prima pelo estabelecimento de 

mecanismos que garantam a participação e o controle social na gestão dos recursos 

pesqueiros. Este princípio ratifica o posicionamento contido no relatório do Workshop 

realizado no Brasil em 2011 pela FAO, no qual é afirmado que: 

 “A participação de pescadores na pesquisa e o uso de 

conhecimentos tradicionais trazem transparência e legitimidade ao 

processo, e também foram assuntos recorrentes nas discussões” (FAO 

2012b). 

O manejo do pirarucu pode ser caracterizado como um processo efetivo de 

participação e controle social de um recurso pesqueiro, na medida em que todas as suas 

etapas baseiam-se em ações que têm origem na organização e protagonismo dos pescadores 

tradicionais. 

Contudo, essa gestão racional em que se constitui o manejo baseia-se na utilização 

de dados que subsidiam as tomadas de decisão. Para que isso seja possível, os dados 

coletados no decorrer do manejo precisam estar organizados, acessíveis para a consulta e 

devem propiciar a produção de informações relevantes para os tomadores de decisão.  

Sistemas de informações sobre a atividade pesqueira também são citados como um 

dos princípios da Lei 11.959 / 2009. Desse modo, transmite-se uma visão calcada na gestão 

racional, social e adaptativa. A FAO reconhece a necessidade e importância de ferramentas 

para gestão da informação em uma de suas declarações, onde é afirmado que:  

“[...] informação valiosa está disponível, mas nem sempre 

acessível. Existe a necessidade de se promover o uso combinado de dados 

científicos e conhecimentos locais, tradicionais e indígenas, e de se 

melhorar o fluxo de informação tanto horizontalmente quanto 
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verticalmente (por entre as comunidades ou países; entre comunidades e 

instituições regionais e nacionais)” (FAO 2012b). 

A situação citada nesta declaração, onde a informação existe, porém dispersa, 

representa a realidade informacional do manejo do pirarucu. Embora os dados sobre a 

contagem de peixes nos lagos e da biometria dos indivíduos capturados sejam entregues 

pelas comunidades anualmente aos órgãos gestores, há uma dificuldade para a 

sistematização e análise dos mesmos (Gomes & Dalcin 2014). 

Atualmente, as informações permanecem armazenadas em relatórios textuais e em 

arquivos digitais dispersos entre as autarquias, responsáveis por autorizar e acompanhar o 

manejo, as quais são representadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), e as Associações que representam os pescadores. Estes arquivos 

dispersos representam repositórios de dados heterogêneos, redundantes, sem um padrão 

definido, assíncronos e não acessíveis remotamente (Gomes & Dalcin 2014). 

Partindo da premissa de que o acesso amplo e organizado aos dados do manejo 

poderá qualificar a tomada de decisão no âmbito das ações de conservação do pirarucu, este 

trabalho buscou contribuir para o início do desenvolvimento de um sistema de informação 

que atenda aos seguintes objetivos: 

1- Elaboração de um documento de especificação de requisitos adaptado ao formato 

de dissertação; 

2- Modelagem conceitual; 

Para o detalhamento dos objetivos, foi aprovado o plano de trabalho junto à Câmara 

do Mestrado Profissional da Escola Nacional de Botânica Tropical contendo os seguintes 

itens: 

1- Revisar a literatura relacionada à gestão de dados no manejo do pirarucu e aos 

métodos para o desenvolvimento de modelos conceituais; 

2- Analisar as regras para desenvolvimento de sistemas de informação no âmbito do 

ICMBio, incluindo seus padrões e protocolos; 

3- Definir a metodologia e as ferramentas (softwares) para o mapeamento dos 

processos de negócio e elaboração do modelo conceitual; 
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4- Mapear e documentar os processos de negócio do manejo do pirarucu, 

considerando a contagem de pirarucus nos lagos e a pesca como os principais 

processos; 

5- Analisar as planilhas de contagem e de captura do pirarucu e elaborar o diagrama 

de classes; 

6- Validar a primeira versão do modelo junto aos gestores de Unidades de 

Conservação e do IBAMA e refinar os requisitos funcionais; 

7- Consolidar a documentação técnica e diagramas do modelo conceitual do sistema 

de informação. 

O alvo desse sistema são os dados e informações gerados pelo manejo do pirarucu, 

um processo fundamentado na interseção entre os conhecimentos tradicionais de pescadores 

e as disciplinas de administração pública, ecologia, biologia e educação ambiental. 

O texto foi estruturado visando possibilitar a utilização de suas partes de forma 

independente. Cumpriu-se, deste modo, um dos objetivos previstos no plano de trabalho, 

qual seja formatar o conteúdo em um Projeto Técnico, o qual é representado pela sessão de 

Resultados. Ao mesmo tempo, atendeu-se à estrutura definida pela Resolução Interna No 04 

da Câmara do Mestrado Profissional/ENBT. 

Considerando a diversidade de leitores que podem ter interesse neste tema, buscou-

se com a sessão de Revisão da Literatura contextualizar e fundamentar o entendimento sobre 

a pesca, a gestão dos dados desta atividade e explicar como se dá a tomada de decisão nesta 

área. 

A abordagem da revisão sobre a atividade pesqueira parte de uma breve visita ao 

panorama mundial, passa ao recorte brasileiro e finaliza com o estado do Amazonas, local 

de estudo deste projeto. Em seguida, é tratado de forma mais detalhada o manejo do pirarucu, 

completando a composição do cenário onde reside a motivação da pesquisa. 

Reservou-se para a segunda parte da revisão de literatura, o papel de apresentar as 

escolas e os princípios que regem o desenvolvimento de sistemas de informação. Para isso, 

buscou-se tratar das bases conceituais e dos fundamentos da engenharia de requisitos e 

modelagem conceitual que nortearam a pesquisa. Além disso, foram abordados alguns 

exemplos de sistemas de informação aplicados ao monitoramento da pesca. 



 

20 

 

A sessão de Resultados e Discussão apresenta as atividades desenvolvidas e os 

resultados obtidos com o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, 

sendo seguido da conclusão e encaminhamentos do projeto. 

Desta forma, o objetivo deste projeto técnico foi desenvolver o modelo conceitual 

para um sistema de informações aplicado ao manejo do pirarucu. A busca pelo Sistema de 

Informação (SI) é provocada pelo cenário atual, onde o atraso na tramitação dos relatórios e 

a inexistência de controle e gestão dos dados de forma centralizada prejudicam a execução 

e eficiência das atividades do manejo do pirarucu. 

O trabalho de levantamento dos requisitos teve como norteador um sistema de 

informação que permitisse aos usuários, de acordo com seu nível de acesso, executar ações 

como inserir, recuperar, editar, analisar e validar os dados e metadados referentes ao manejo 

do pirarucu através de interface web. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

O objetivo desta revisão foi obter uma melhor compreensão acerca das questões e 

desafios inerentes à gestão dos dados do manejo do pirarucu e à modelagem conceitual do 

sistema de informação. 

A importância da compreensão desses temas está no fato de que um dos principais 

fatores que levam ao fracasso na implantação de Sistemas de Informação está na falha da 

compreensão sobre o domínio do problema de pesquisa (Polikarpova et al.  2013).  

Em um momento posterior, percebeu-se, ainda, a importância desta revisão como um 

prólogo para facilitar a introdução do assunto aos leitores oriundos do campo da ecologia e 

que não possuam familiaridade com a área de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

TIC. 

A primeira parte da revisão cuidou da literatura relacionada à produção pesqueira e 

ao manejo do pirarucu. Para sua consecução, foi realizado o levantamento bibliográfico 

sobre o panorama da produção pesqueira e suas tendências nas escalas mundial, nacional e 

regional. O material consultado teve diversas origens, desde revistas e jornais científicos até 

estudos e relatórios de organizações internacionais oficiais como a FAO. 

Para a escala regional, preferiu-se a literatura que abrangesse o recorte do Estado do 

Amazonas e do rio Solimões, pois as três Unidades de Conservação que servem de cenário 

para o projeto de pesquisa estão situadas neste Estado, mais especificamente distribuídas em 

tributários do alto e médio rio Solimões. 

A segunda parte da revisão deu atenção aos princípios e fundamentos da engenharia 

de requisitos e metodologias da modelagem conceitual. Considerou-se essencial rever os 

principais padrões internacionais voltados para a área de engenharia de software e sistemas 

de informações emanadas de entidades como o Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) e o International Organization for Standardization (ISO). Além disso, 

utilizou-se como fonte de consulta livros e artigos científicos da área de sistemas de 

informação e sistemas gerenciadores de banco de dados. 
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2.1 Algumas questões sobre a pesca 

A captura de peixes para alimentação humana é uma atividade milenar. Em alguns 

sítios arqueológicos há sinais da ligação entre pré-hominídeos, peixes e pedras lapidadas, 

sugerindo a existência da pesca antes mesmo do surgimento do Homo sapiens (Gabriel et al. 

2005). 

José Dias Neto ressalta que desde os primórdios da humanidade o recurso pesqueiro 

tem representado uma importante fonte de proteína animal para a alimentação humana (Dias 

Neto 2010). Em tempos modernos, a pesca extrativa e a aquicultura seguem em grau de 

importância tal qual a agricultura e a pecuária. 

Os relatórios mais recentes da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura - FAO atestam esta importância e apontam para um aumento cada vez maior da 

participação do pescado como fonte de nutrientes, principalmente em países em 

desenvolvimento (FAO 2013). 

A atividade pesqueira é realizada em diferentes escalas, por diversos grupos sociais 

e com finalidades distintas, fatores estes que são utilizados para sua classificação. Neste 

sentido, a Lei Nº 11.959/2009 distingue a pesca comercial daquela não comercial (Brasil 

2009). A primeira é dividida em artesanal e industrial e a segunda em científica, amadora e 

de subsistência. 

Além dessa, outras duas classificações para a atividade pesqueira são recorrentes na 

literatura e neste trabalho. No primeiro caso, considera-se o ambiente de onde se origina o 

pescado, podendo este ser marinho ou de águas continentais (rios e lagos). No segundo caso, 

a produção pesqueira pode ser oriunda da pesca ou captura, quando o pescado pertence a 

populações naturais, ou da aquicultura, quando ocorre a utilização de técnicas de cultivo em 

ambientes controlados.  

Desde o início do monitoramento em escala global, em meados de 1950, tem sido 

demonstrado que a captura comercial marinha é responsável pela maior parcela da produção 

mundial (FAO 2014). Contudo, em países com extensa área alagável, como é o caso da 

região Norte do Brasil, a pesca de água continental ganha maior importância e possui alta 

relevância para o abastecimento regional (Almeida et al. 2004). 
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2.1.1 Mercado de trabalho e perfil da utilização do pescado 

Segundo dados da FAO, a empregabilidade na pesca cresce em um ritmo duas vezes 

maior que o crescimento vegetativo da população mundial, ultrapassando os índices da 

agricultura em quatro vezes e empregando aproximadamente 56 milhões de pessoas (FAO 

2012a). Dentre as regiões com os maiores índices de emprego, a Ásia aparece com oitenta e 

sete por cento, impulsionada pela expansão da aquicultura, sendo o restante oriundo da 

África, sete por cento, e América Latina e Caribe 3,6 por cento (Figura 1). 

Figura 1. Empregabilidade pela pesca no mundo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de FAO (2012a). 

Os empregos na aquicultura têm aumentado em uma taxa mais acelerada que na pesca 

chegando, nos últimos cinco anos, a um crescimento anual de 5,5 por cento contra 0,8 por 

cento mantidos pela captura (FAO 2013). 

Quanto à distribuição geográfica, este incremento de empregos em 2010, diferente 

de décadas anteriores, esteve concentrado em países em desenvolvimento da Ásia. Uma das 

explicações para a mudança neste padrão de distribuição baseia-se nas políticas voltadas a 

diminuir a sobrepesca2 e ao aparelhamento tecnológico dos países desenvolvidos, o que 

estaria resultando numa diminuição da demanda por mão de obra nestas regiões (FAO 

2012a). 

                                                 

2 Deve-se notar a diferença entre os termos sobre-explotação e sobrepesca. O primeiro refere-se ao 

estado onde um estoque passa a ser considerado ameaçado. O segundo reflete o excesso de aparelhamento de 

frota pesqueira e de esforço de pesca que podem levar à sobre-explotação. 
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Além de uma maior geração de empregos em países em desenvolvimento, estima-se 

que a produção pesqueira supra 20 por cento da proteína animal ingerida por uma população 

de três bilhões de pessoas em todo o mundo (FAO 2012a). 

Em seu estudo bienal, FAO (2012a), dentre outros pontos abordados, demonstrou 

que a maior parte desta produção se destina à alimentação humana. Em 2010, 128,3 milhões 

de toneladas do pescado foram destinados ao consumo humano, de um total de 148,5 milhões 

de toneladas. Isso significa que houve um fornecimento médio mundial de 18,6 kg de 

pescado para cada pessoa (Figura 2). 

Figura 2. Destino da produção mundial em 2010. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de FAO (2013). 

A outra parte da produção composta por 20,2 milhões de toneladas encontrou seu 

destino em fins não alimentícios. Deste total, 15 milhões de toneladas foram utilizados na 

produção de ração para a aquicultura e os outros 5,2 milhões de toneladas destinaram-se à 

aquariofilia, área farmacêutica, produção de isca e alimentação direta para a pecuária (Figura 

3). 

No Brasil, dados recentes indicam que o consumo de pescado apresenta uma variação 

significativa em relação às regiões geográficas. Em 2009, no Centro-Oeste, no Sul e Sudeste 

do país, o consumo médio per capita anual variou de 3,1 a 5,4 kg. Nas regiões Nordeste e 

Norte, o consumo foi de 14,6 e 38,1 kg respectivamente (Figura 4) (Sartori & Amancio 

2012). 
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Figura 3. Origem e destino da produção em 2010. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de FAO (2012a) e FAO (2013). 

Figura 4. Consumo médio anual de pescado por habitante em regiões do Brasil. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de Sartori & Amancio (2012) e Cerdeira et 

al. (1997). 

Na Amazônia, quando se trata da composição da dieta em comunidades tradicionais, 

o pescado assume um papel ainda mais importante. Isso foi demonstrado por Cerdeira et al. 

(1997) que encontraram nessas comunidades um consumo médio per capita anual de 134,7 

kg. Quantidades maiores foram encontradas na região do alto rio Solimões, onde Isaac & 

Almeida (2011) relatam um consumo de até 292 kg per capita (Figura 5). 
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Figura 5. Consumo médio anual de pescado por habitantes em níveis nacional, regional 

e local. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de Sartori & Amancio (2012) e Cerdeira et 

al. (1997). 

De acordo com Adams et al. (2005), os hábitos alimentares em comunidades 

tradicionais demonstram a importância do binômio pescado e farinha de mandioca, que 

responde pela quase totalidade da ingestão de proteínas e carboidratos por comunidades. 

Esses autores encontraram valores de consumo de proteína até 255 por cento acima do limite 

mínimo recomendado pela FAO. 

Entre 1960 e 2010, o aumento do fornecimento de pescado foi duas vezes maior do 

que o aumento da população mundial (FAO 2012a). Essa demanda crescente por pescado 

colocou mais da metade dos estoques pesqueiros mundiais em situação crítica de sobre-

explotação, situação que faz ser cada vez mais importante e necessário o monitoramento e a 

gestão eficiente das atividades pesqueiras e a proteção dos estoques (Figura 6). 
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Figura 6. Aumento porcentual da produção mundial de pescado e da população 

mundial entre as décadas de 1950 e 2010 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de FAO (2014) e UN (2013). 

2.1.2 A produção pesqueira e a sobre-explotação 

A atividade pesqueira3,4 desempenha um papel fundamental no abastecimento da 

população mundial. Documentos da FAO, organização de referência mundial para dados de 

pesca5 e aquicultura6, revelam que em 2011 a produção mundial de pescado chegou a 156,2 

milhões de toneladas (FAO 2013). 

Dessa produção, 60 por cento são oriundos da pesca e 40 por cento provém da 

aquicultura. Os números também demonstram que, embora responsável pela maior parte, a 

pesca ou captura, principalmente a marinha, encontra-se próxima ao seu limite máximo de 

produtividade em grande parte dos países ou regiões onde há o monitoramento. 

                                                 

3 Para efeitos de padronização, foi adotada a classificação internacional da produção pesqueira em 

duas categorias – pesca e aquicultura, ambas subdivididas em águas marinhas e águas continentais ou de 

interior (FAO 2002). 
4 Números referentes à produção pesqueira baseiam-se no agregado utilizado pela FAO de “peixes, 

moluscos, crustáceos, etc.” que seguem a classificação da International Standard Statistical Classification of 

Aquatic Animals and Plants (FAO 2002). 
5 A pesca refere-se à produção resultante da captura de estoques naturais (FAO 2002). 
6 A aquicultura remete à produção na qual alguma técnica de manejo ou intervenção humana é 

aplicada para o incremento da produtividade de determinado estoque pesqueiro (FAO 2002). 
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Um exemplo pode ser dado a partir da análise da produção da China. Este país ocupa 

o primeiro lugar da lista de maiores produtores em ambas as categorias e respondeu por 35 

por cento da produção mundial em 2011 (Figura 7). Contudo, no período entre 2002 e 2011, 

a produção chinesa proveniente da pesca apresentou um crescimento discreto. Diferente da 

aquicultura, que passou por uma considerável expansão (Figura 8). 

Esta situação serve para ilustrar o fato de que enquanto a demanda por pescado tem 

se mantido crescente, a capacidade de suporte dos maiores estoques naturais já foi atingida 

ou ultrapassada (FAO 2013). 

Comprovando esta situação, a FAO (2012a) demonstra um cenário alarmante, no 

qual 57 por cento do estoque pesqueiro mundial encontram-se em sua capacidade máxima 

de explotação e 30 por cento estão sobre-explotados. Apenas uma pequena parte, 13 por 

cento, possui margem para aumento da produção. 

Os poucos estoques que restam ainda por serem explotados pela pesca guardam 

características em comum: estão muito distantes dos portos e possuem baixa produtividade, 

atributos que lhes confere algum grau de proteção (Swartz et al. 2010). 

Figura 7. Os dez maiores produtores mundiais de pescado em 2011. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de (FAO 2013). 

O problema da sobre-explotação dos estoques vem sendo discutido há muitas 

décadas. Uma tentativa de regular a pressão de pesca sobre os estoques surgiu a partir da 

década de 1930 com o conceito da Taxa Máxima Sustentável, a qual se baseia no princípio 

de que toda espécie possui um nível ideal de explotação. Assim, a pesca de determinada 
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espécie seria sustentada indefinidamente, contanto que fosse capturado apenas o seu 

excedente produzido anualmente (Larkin 1977). 

Figura 8. Produção de pescado pela China de 2002 a 2011. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de (FAO 2013) 

Porém, desconsiderando as taxas ideais de explotação e encontrando-se diante de um 

cenário de escassez, os governos e os pescadores, nas últimas décadas, responderam com 

um maior investimento em tecnologias e equipamentos, o que aumentou o esforço de 

captura, a capacidade e o alcance das frotas e/ou direcionou esse esforço para novas espécies 

(Tidwell & Allan 2001). Uma prática pouco racional, apontada de forma análoga neste 

estudo como uma espécie de corrida armamentista, que trouxe riscos à sustentabilidade da 

atividade econômica e à proteção da biodiversidade. 

A análise temporal da produção pesqueira mundial das últimas seis décadas revela 

que o crescimento da produção esteve sempre acompanhado pelo avanço sobre novas áreas 

de pesca. Como reflexo do esgotamento destas áreas, embora tenha se mantido uma demanda 

por consumo crescente, houve uma desaceleração e estagnação da produção pesqueira 

mundial de captura (Swartz 2010). 

Quando comparada em escala global, a dinâmica da explotação no Brasil não é 

diferente. Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), dados preliminares sobre a 

produção brasileira em 2013 indicam uma elevação na produção em relação aos anos 

anteriores com a manutenção dos níveis de captura. 
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O resultado de 2,5 milhões de toneladas deve-se principalmente à expansão da 

aquicultura (Brasil 2013a). Um salto significativo em comparação com números de 2012, 

quando a produção ficou em 1,55 milhões (FAO 2014). 

Em termos de produção global, o Brasil ocupa a décima oitava posição. Ao 

considerar-se apenas a pesca o país fica em vigésima segunda posição e na aquicultura em 

décima segunda. Nas Américas possui a segunda maior produção de aquicultura, ficando 

atrás apenas do Chile (Tabela 1). 

Tabela 1. Ranking Mundial dos principais produtores de pescado. 

Países Pesca Aquicultura Total 
Ranking 

Captura Aquicultura Global 

China 15.772.054  38.621.269  54.393.323  1  1  1 

Índia 4.301.534  4.573.465  8.874.999  5  2  2 

Indonésia 5.707.684  2.718.421  8.426.105  3  4  3 

Peru 8.248.482  92.206  8.340.688  2  22  4 

USA 5.153.452  395.841  5.549.293  4  15  5 

Vietnam 2.502.500  2.845.600  5.348.100  10  3  6 

Rússia 4.254.864  128.830  4.383.694  6  21  7 

Japão 3.761.176  556.761  4.317.937  7  13  8 

Myanmar 3.332.979  816.820  4.149.799  8  10  9 

Chile 3.063.449  954.845  4.018.294  9  9  10 

Noruega 2.281.429  1.138.797  3.420.226  12  6  11 

Filipinas 2.363.221  767.287  3.130.508  11  11  12 

Tailândia 1.862.151  1.008.049  2.870.200  13  7  13 

Coreia 1.746.998  507.052  2.254.050  14  14  14 

México 1.566.365  137.130  1.703.495  15  20  15 

Bangladesh 166.918  1.523.759  1.690.677  24  5  16 

Malásia 1.378.799  287.076  1.665.875  16  17  17 

Brasil 803.267  629.309  1.432.576  22  12  18 

Fonte: Elaborado a partir dos dados de (FAO, 2012a) 

Houve um crescimento significativo da produção brasileira no período entre 2002 e 

2011, sendo a maior parte devido ao setor de aquicultura (Figura 9). O cultivo em águas 

marinhas contribuiu com a menor parcela, tendo a produção sido alavancada pela criação 

em águas continentais (FAO 2013). 
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Figura 9. Produção de pescado pelo Brasil de 2002 a 2011. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de FAO (2013). 

2.1.3 Gestão e ordenamento pesqueiro 

No caso da pesca continental brasileira, principalmente na região Norte, a 

importância socioeconômica dos recursos pesqueiros torna frequentes as disputas sobre o 

direito de uso e propriedade destes recursos (Marrul Filho 2001). 

Muitos destes conflitos nascem da indefinição da propriedade sobre o recurso. 

Quanto à delimitação conceitual e ao domínio, analisando a legislação brasileira, o estudo 

de Schwingel & Schneider (2009), ressalta que a Constituição Federal de 1988, pela qual se 

orientam todas as demais normas federais estaduais e municipais, não deixa dúvidas. Em seu 

Artigo 20, Inciso V, a Carta Magna expressa que a fauna está incluída entre os bens da União. 

O mesmo trabalho chama a atenção ainda para os Artigos 23 e 24 da referida Carta 

Magna, os quais expressam ser competência da União, Estados e Municípios o dever de 

preservar a fauna, cabendo aos dois primeiros a competência de legislar sobre ela. 

Seguindo esse entendimento, a Lei 9.605/98, que dispõe sobre os crimes ambientais, 

através de seu Artigo 29 Parágrafo 3º tornou nítido o significado de fauna, incluindo nesta 

os organismos aquáticos. Complementando este diploma legal, a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca (Brasil 2009) definiu o termo 

recursos pesqueiros em seu Artigo 2º, Inciso I, onde lê-se: 
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“I – recursos pesqueiros: os animais e os vegetais hidróbios 

passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de 

subsistência, científica, comercial e pela aquicultura”. 

O estudo comparativo do tema recurso pesqueiro tendo como base a Constituição 

Federal e as demais normas que tratam da pesca foi extensamente explorado (Schwingel & 

Schneider 2009, Dias Neto 2010, Lima & Dias Neto 2002). No entanto, existe um conjunto 

de regras e acordos sociais não materializados em Leis, sobre os quais se fundamenta a 

prática cotidiana dos pescadores. 

Partindo dessa percepção, Marrul Filho (2001) investigou as relações entre a tríade 

Pescador - Recurso Pesqueiro – Estado com o intuito de sugerir uma solução para a crise 

de domínio e sobre-explotação do recurso pesqueiro. Uma de suas conclusões é que a 

sustentabilidade seria encontrada quando houvesse um equilíbrio entre o controle regulador 

do Estado, a aderência do mercado às regras e a efetiva participação social da elaboração 

destas regras. 

Neste sentido o Código de Conduta sobre a Pesca Responsável da FAO, do qual o 

Brasil é parte signatária, define que  

“[...] os estados e os usuários dos recursos aquáticos deveriam 

conservar os ecossistemas dos quais eles dependem. O direito de pescar 

traz consigo a obrigação de fazê-lo de forma responsável, a fim de 

assegurar a conservação e a gestão efetiva dos recursos aquáticos vivos”. 

A partir dos alertas da comunidade e Instituições Científicas, a sobrepesca tornou-se 

um assunto de primeira importância nos fóruns internacionais. No decorrer das décadas de 

1980 e 1990, foi sendo sedimentada a ideia de que era preciso rever os conceitos, os 

parâmetros e as políticas que até então subsidiavam a tomada de decisão acerca da produção 

pesqueira (FAO 2011). 

A FAO foi uma das Instituições que esteve à frente desta mobilização. Quando em 

1992, foi realizada a Conferência Internacional sobre Pesca Responsável, em 

Cancun/México, chegou-se a um consenso sobre a necessidade de um instrumento balizador 

para guiar as políticas públicas dos países produtores de pescado. 



 

33 

 

Neste contexto, surgiu o Código de Conduta para Pesca Sustentável elaborado pela 

FAO. Adotado por 192 países a partir de 1995, este documento definiu diretrizes e princípios 

para a pesca sustentável, a partir das quais os países signatários devem estruturar suas 

políticas públicas e estratégias de conservação da fauna aquática (FAO 2011). 

Porém, não é recente o esforço para conservação dos recursos aquáticos. Larkin 

(1977) seguindo a trajetória de outros pesquisadores, já havia ressaltado a importância de 

medidas mais efetivas para uma gestão racional do recurso pesqueiro. 

Dentre as ações mais utilizadas está o estabelecimento da proibição de pesca em 

determinado período do ano, o que se denomina defeso, através de Instruções Normativas 

do IBAMA e MMA. O objetivo do defeso está em proteger as populações em sua estação 

reprodutiva, portanto varia de acordo com a região e espécie abrangida. 

Como uma alternativa mais extrema, é possível, ainda, a completa proibição da 

captura e comercialização de espécies que porventura se encontrem em um nível crítico de 

ameaça. Como será visto adiante, esse foi o caso do pirarucu em décadas passadas e, mais 

recentemente, o da piracatinga (Calophysus macropterus) (Brasil 2014). Embora no caso da 

piracatinga, a proibição tenha ocorrido com a finalidade de proteger indiretamente as 

espécies utilizadas como isca na sua pesca – o jacaré-açu (Melanosuchus niger) e o boto-

vermelho (Inia geoffrensis). 

Há ainda, a possibilidade de criação de áreas protegidas, onde a atividade pesqueira 

deve obedecer a um regramento especial. Este é o caso das Reservas Extrativistas (RESEX) 

e Áreas de Acordo de Pesca tratadas no decorrer deste texto. 

2.1.4 O monitoramento da pesca 

Consciente do nível crítico de conservação dos estoques pesqueiros, os governos têm 

investido em estratégias de conservação dos recursos pesqueiros. Contudo, para que haja 

efetividade dessas ações, é necessário, antes de tudo, conhecer com o maior nível de detalhe 

possível a situação das populações e estoques pesqueiros. Para Anticamara et al. (2011), a 

construção de uma base de dados confiável é necessária para um manejo da pesca eficiente. 

O Código de Conduta para Pesca Sustentável expressa a importância do 

monitoramento pesqueiro em diversos de seus artigos, dos quais destaca-se: 
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“Art. 6.4 Os Estados devem garantir que dados temporais, 

completos e confiáveis sobre captura e esforço de pesca sejam coletados 

e mantidos seguindo padrões e métodos internacionais e em detalhamento 

suficiente que permita futuras análises estatísticas”. 

Segundo FAO (2012a) a alimentação de sua base de dados, considerada a mais 

abrangente do mundo, ocorre anualmente com os dados providos pelos representantes do 

setor pesqueiro dos países integrantes, os quais submetem as informações através de 

formulários específicos da FAO. 

Atualmente incorporam a base de dados informações provenientes de 191 países 

(Garibaldi 2012). Há que se salientar que o nível de detalhamento e qualidade da informação 

varia bastante. Segundo Garibaldi (2012), entre os países desenvolvidos, um quarto dos 

respondentes enviam informação de baixa qualidade, enquanto entre os países em 

desenvolvimento esse número é ainda maior. 

Muitas são as supostas razões para o envio de dados de baixa qualidade, as quais vão 

desde a baixa capacidade técnica de gestão e monitoramento dos recursos até objetivos 

intencionais de simular uma baixa capacidade de pesca ou, em outros casos, de 

supervalorizar a indústria nacional, como ocorreu com a China nas décadas 1980 e 1990 

(Watson et al. 2001). 

Mas independentemente das razões, sejam elas econômicas, sejam um reflexo da 

pressão de uma sociedade cada vez mais consciente de seu papel, os países vêm aderindo 

aos programas e acordos internacionais para a conservação e uso racional dos recursos 

pesqueiros (FAO 2014). Frente a essa tendência, têm ganhado mais atenção os estudos sobre 

métodos e ferramentas de coleta de dados, desenvolvimento de sistemas de informação para 

análise e tomada de decisão e treinamento de recursos humanos para uma gestão mais 

racional e eficiente. 

O manejo, em seu sentido mais amplo, depende do monitoramento, que por sua vez 

demanda um bom planejamento para a coleta de dados. A partir dos dados coletados, uma 

série de análises pode ser realizada. Estimando-se o tamanho de um estoque pesqueiro, pode-

se indiretamente avaliar a sua saúde e as medidas necessárias de manejo para sua recuperação 

se for o caso (Geromont & Butterworth 2014). 
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Existem diversas formas de estimar indiretamente a situação de determinado estoque 

pesqueiro. Geralmente, os dados são oriundos do desembarque pesqueiro (Aragão & Silva 

2006). Fazendo uso destes dados e demonstrando a importância de análises mais cuidadosas, 

Worm et al. (2009) chegaram a conclusões preocupantes em seu estudo. Eles apontaram que 

14% dos estoques mundiais, uma taxa superior a aquela indicada pela FAO, estavam em 

situação de colapso. 

Existem outras formas de estimar uma determinada população, antes mesmo de sua 

captura, mas isso somente é possível em alguns ambientes e com determinadas espécies 

como ocorre com o pirarucu (Castello 2004). Independentemente do método busca-se 

sempre o mesmo objetivo, que é indicar a situação da população de determinado grupo de 

peixes ou espécie. 

No Brasil a coleta de dados sobre a pesca ainda não representa uma prática 

sistematizada e difundida pelo governo. Houve algumas iniciativas voltadas para a coleta de 

dados do desembarque pesqueiro, mas em sua maioria restritas a municípios ou regiões 

menores (Ruffino et al. 2006). 

Mas isso vem mudando. Um exemplo está na iniciativa do Ministério da Pesca e 

Aquicultura em sua Superintendência no Estado do Rio de Janeiro e da EMBRAPA 

Tocantins, onde ambos vem discutindo metodologias e iniciativas sobre a coleta de dados 

pesqueiros (Vieira et al. 2011). 

No estado do Amazonas, o monitoramento do desembarque pesqueiro ainda é 

incipiente e ocorre principalmente no porto de Manaus. Assim, embora a pesca seja, senão 

a principal, uma das atividades mais importantes no interior do estado, nem sempre é 

possível demonstrar isso através das estatísticas de produção. 

Esta deficiência no monitoramento do desembarque pesqueiro é apontada como um 

dos gargalos que dificultam uma gestão eficiente dos recursos pesqueiros (Nakaúth & 

Nakaúth 2011). Reforçando essa questão Ruffino (2008) defende que o monitoramento do 

desembarque pesqueiro na região Amazônica é crucial para que seja possível conhecer o 

estado de explotação dos estoques e subsidiar medidas de ordenamento. 

Uma tentativa de atacar este problema na Amazônia deu-se através do Projeto de 

Manejo dos Recursos Naturais da Várzea (PróVárzea). Em 2005, diversos atores 
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institucionais que já desenvolviam o monitoramento do pescado na região foram integrados 

em uma rede de coleta padronizada de coleta. Isso possibilitou diversas inferências e 

análises, que por sua vez subsidiaram medidas de ordenamento e balizaram o planejamento 

de políticas públicas. Contudo, segundo Ruffino (2008), o término do financiamento externo 

levou à descontinuidade do projeto. 

Outras iniciativas somaram esforços nesta linha, contudo, circunscritas a municípios 

ou trechos do rio Solimões e Amazonas. Soares et al. (2008) relatam a experiência exitosa 

da espacialização dos dados provenientes do monitoramento do desembarque pesqueiro no 

município de Santarém, através da aplicação de técnicas e ferramentas de Sistemas de 

Informação Geográfica. 

Outro exemplo é o monitoramento do desembarque pesqueiro no município de Tefé 

no estado do Amazonas. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) é 

o executor do programa. Desde 1991, ele realiza a coleta de dados mensalmente no porto de 

Tefé e publica desde 2010 os resultados em boletins semestrais (IDSM 2014a). 

Neste município, ocorre uma distribuição não uniforme da produção pesqueira ao 

longo do ano (Figura 10). Essa sazonalidade é acompanhada pela variação do nível das 

águas, que é determinada por duas estações climáticas: o inverno ou período chuvoso entre 

outubro e março e o verão ou período de seca entre abril e setembro (IDSM 2014a). Tal 

regime também regula as atividades do manejo do pirarucu, como será visto posteriormente. 

O monitoramento e análise dos dados da produção pesqueira na Amazônia têm 

suscitado algumas questões importantes. Uma delas é que há uma crescente demanda por 

pescado, induzida principalmente pela expansão de grandes centros urbanos como Manaus. 

Ao mesmo tempo, não há a coleta de informações que permita conhecer a situação dos 

estoques explorados. Há inclusive uma dificuldade em se determinar o conceito de estoque 

para as espécies de águas continentais migratórias (Freitas & Rivas 2006). 

Outra questão pertinente é que embora alguns estudos indiquem a existência de mais 

de oito mil espécies de peixes na Amazônia, as preferências alimentares regionais 

direcionam a captura para um grupo aproximado de dez espécies (Isaac & Almeida 2011). 

No Porto de Manaus, por exemplo, que responde pela maior parte do desembarque 

pesqueiro da região, apenas 10 espécies compõem 80% do pescado desembarcado. Sendo 
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que, dentre essas, duas espécies respondem por quase metade da produção (Santos & Santos 

2005). Esse cenário também se repete no rio Solimões, no qual ocorre o que se verifica em 

Tefé: a concentração da produção sobre um reduzido número de espécies (Figura 11) 

Figura 10. Dados do desembarque pesqueiro semestral no município de Tefé/AM no 

período de 2010 - 2013. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da compilação do conjunto de relatórios de IDSM 

(2014a). 

Figura 11. Principais espécies desembarcadas no município de Tefé/AM. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de IDSM (2014a). 
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A concentração da pesca sobre um número reduzido de espécies e o aumento 

crescente da demanda pelo pescado têm sido apontados como as causas do esgotamento dos 

estoques de diversas espécies tese corroborada por diversos estudos. (Anticamara et al. 2011;  

Garibaldi 2012; Myers & Worm 2003) 

Desta forma, o grande desafio que se impõe à sociedade é encontrar soluções para o 

manejo sustentável dos recursos pesqueiros. Tem-se buscado alcançar esta meta de 

diferentes formas, desde a limitação da capacidade de captura das frotas comerciais até a 

criação de áreas protegidas para que estas sirvam de berçário para as espécies em risco 

(Brasil 2007).  

2.2 As Reservas Extrativistas 

O modelo de RESEX, um dos doze tipos de Unidades de Conservação brasileiras, 

pode ser visto aqui como uma estratégia de conservação dos recursos naturais incluindo-se 

aí os recursos pesqueiros. 

A ameaça ao modo de vida das comunidades tradicionais as acompanha de longa 

data. Após décadas de luta, um importante passo foi dado para o reconhecimento e proteção 

das suas tradições, do seu modo de vida e dos recursos naturais necessários a sua 

manutenção. O marco referencial desta trajetória foi a inclusão das RESEX na categoria de 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). 

O SNUC, que consolidou em norma única os tipos de Unidades de Conservação e foi 

aprovado através da Lei No 9.985/2000, assim definiu as RESEX: 

Art. 18 A Reserva Extrativista é utilizada por populações 

extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 

complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de 

animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios 

de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais da unidade. 
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2.2.1 Caracterização das três RESEX abrangidas pelo estudo 

As RESEX tratadas pelo presente estudo estão situadas em afluentes do alto e médio 

rio Solimões (Figura 12). Embora distantes geograficamente, elas apresentam um 

relacionamento de longa data através de suas associações comunitárias, da luta comum pelo 

reconhecimento de seus territórios e do apoio mútuo entre as suas comunidades em favor 

das manifestações culturais tradicionais e atividades de manejo e proteção de recursos 

naturais. Além disso, a criação destas áreas se deu em épocas muito próximas, por volta de 

2002. 

Os nomes destas UC são conferidos pelo principal rio que drena suas bacias, sendo 

o rio Juruá (em porção mais baixa), o rio Auati-Paraná e o rio Jutaí (Figura 13). Estes rios 

possuem uma sazonalidade característica da região da bacia Amazônica, que varia entre dois 

extremos climáticos – o verão e o inverno. 

Figura 12. Mapa das três RESEX abrangidas pelo estudo 

 

Fonte: Mapa gerado pelo autor com base nos conteúdos assimilados na disciplina de 

Geoprocessamento do ENBT/JBRJ e dados geoespaciais fornecidos pelo ICMBio. 
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O regime hidrológico desses rios pode ser dividido em quatro períodos: vazante e 

seca, que ocorrem na primavera e verão, e enchente e cheia, que coincidem com o outono e 

inverno (Bittencourt & Amadio 2007). 

Os pulsos de inundação são apontados como os indutores na formação e manutenção 

dos ecossistemas locais (Tundisi 2007). No período da cheia os lagos são invadidos pelas 

águas dos rios, o que provoca uma drástica alteração da paisagem onde os diversos lagos são 

unidos em um grande corpo hídrico (Figura 14). 

Na Figura 14, denota-se o alto nível atingido pelo corpo hídrico utilizando-se como 

referência a placa de sinalização ao fundo da imagem, cuja altura chega a 6 metros em 

relação ao nível da água durante a seca. Em outro extremo, no período de seca, o leito do rio 

retrocede evidenciando os complexos de lagos de várzea e de terra firme (Figura 15). 

Figura 13. Rios que drenam as RESEX e motivam o nome das UC. 

 

Fonte: Mapa gerado pelo autor com base nos conteúdos assimilados na disciplina de 

Geoprocessamento do ENBT/JBRJ e dados geoespaciais fornecidos pelo ICMBio. 
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Figura 14. Área alagada no período da cheia na RESEX do Rio Jutaí. 

 

Fonte: Imagem pertencente ao acervo da RESEX do Rio Jutaí/ICMBio. 

Figura 15. Lago Jarauá da comunidade São Raimundo do Piranha no período da seca e 

agrupamento de patos selvagens. 

 

Fonte: Imagem pertencente ao acervo da RESEX do Rio Jutaí/ICMBio 

No tocante à parte administrativa, as três RESEX são geridas pelo ICMBio que 

mantem equipes baseadas no escritório regional de Tefé/AM. As equipes contam 

computadores individuais para cada funcionário e para acesso à internet o escritório, assim 
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como as outras bases administrativas na Amazônia, conta com um link de satélite da 

Embratel com 512 kbps de velocidade. 

Cada RESEX possui em seu município sede (Juruá, Fonte Boa e Jutaí) um escritório 

pertencente à Associação Comunitária, onde a mesma desenvolve seus trabalhos. Neste 

local, o ICMBio disponibiliza um link de satélite, similar ao encontrado em Tefé/AM, para 

acesso à internet que serve tanto à associação quanto aos funcionários do ICMBio quando 

estão em viagem de campo. 

A distância entre Tefé/AM e as RESEX, somada a uma deficiente infraestrutura de 

telecomunicação, muitas vezes impossibilita o contato contínuo entre as equipes do ICMBio 

e as Associações Comunitárias. 

As equipes do ICMBio nestas três UC apresentaram uma composição média de dois 

funcionários entre os anos de 2002 e 2015. Esta escassa mão-de-obra somada às limitações 

de deslocamento e comunicação vêm para reforçar a importância de um sistema de 

informações que facilite a tramitação de dados, diminua o retrabalho de digitação e produção 

de relatórios e agilize a tramitação de documentos entre as instituições que participam do 

manejo. 

2.2.2 Importância econômica do manejo 

No tocante à economia doméstica familiar, as três unidades de conservação 

abrangidas pelo estudo possuem características similares. A atividade econômica de maior 

peso é a produção e venda de farinha de mandioca. Em segundo lugar aparece a pesca, que 

atende tanto à subsistência das famílias, quanto ao comércio local e regional. 

Uma análise que atente para os dados pesqueiros na Amazônia torna evidente a 

importância da pesca na economia e subsistência das famílias distribuídas pelos municípios 

do interior. A literatura também não deixa dúvidas sobre a importância do recurso pesqueiro, 

o qual está intrinsecamente ligado à formação histórico-cultural e econômica da região 

Amazônica (Almeida et al. 2004). 

Ainda hoje, a participação quantitativa do pirarucu nos mercados de Manaus e Tefé 

é pouco relevante quando comparado com as espécies livres de restrições comerciais (Isaac 
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& Almeida 2011). Contudo, a organização de comunidades em torno da proteção e uso 

sustentável do pirarucu vem modificando essa situação. 

Apesar de ainda estar ameaçado de sobre-explotação, o pirarucu representa uma 

importante fonte de renda para as comunidades tradicionais das RESEX do Rio Jutaí, de 

Auati-Paraná e do Baixo Juruá. 

Nestas unidades de conservação, em 2010, foram comercializados 2.340 pirarucus, 

resultando em 118,8 toneladas e em uma receita bruta de 440 mil reais, produção que se 

manteve similar entre 2011 e 2013 (Gomes & Dalcin 2014). 

A receita líquida anual obtida por cada pescador varia entre as Comunidades e entre 

as UC. Este valor é diretamente influenciado pela cota autorizada de captura, número de 

pescadores envolvidos e despesas realizadas para atividades. 

Considerando-se o período entre 2010 e 2013, este valor resultou em uma média 

aproximada de R$ 1.200,00 (Dados do autor, não publicados). Esses dados demonstram que 

o manejo do pirarucu não se constitui na principal atividade econômica, mas em um contexto 

mais amplo, este valor compõe uma importante parcela da renda familiar (Brasil, 2011). 

Em análise comparativa no ano de 2010, a produção pesqueira referente ao pirarucu 

possui variações notáveis nessas três UC. Enquanto a RESEX do Auati-Paraná apresentou a 

maior produção com uma cota de 1991 pirarucus, a RESEX do Baixo Juruá, a última a ter 

iniciado seu manejo, ficou em segundo lugar com uma cota de 292 pirarucus, enquanto a 

RESEX do Rio Jutaí, que iniciou conjuntamente com Auati-Paraná, ficou em terceiro lugar 

com 57 pirarucus (Figura 16). 

A grande diferença entre a cota autorizada para a RESEX do Rio Jutaí e as demais 

Unidades explica-se pelo fato de que até 2012 somente duas comunidades nesta UC 

realizarem o manejo. Nos anos seguintes, outras comunidades também iniciaram na 

atividade, o que elevou a cota da UC para mais de 100 pirarucus. 

Embora tenham iniciado com certa proximidade temporal, alguns fatores intrínsecos 

e extrínsecos contribuíram para um desenvolvimento heterogêneo do manejo nesses locais. 
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Figura 16. Cota autorizada para as RESEX do estudo em 2010. 

 

Fonte: Elaborado a partir dos relatórios de manejo do pirarucu de 2010 (AAPA 2010; 

ASPROJU 2010; ASTRUJ 2010). 

Um dos fatores internos que pode ser apontado é a capacidade de suporte dos lagos, 

o que por sua vez é determinado por características inerentes ao corpo hídrico, como a 

profundidade, área inundada, composição física, química e orgânica da água, quantidade e 

tamanho dos materiais vegetais presentes, conectividade a outros lagos e paranás e 

proximidade com o rio principal (Castello 2007a). 

Dentre os fatores externos pode-se citar a capacidade de autogestão das Associações 

Comunitárias, o grau de adesão das comunidades às regras do manejo e fatores relacionados 

aos arranjos produtivos locais, como a presença de frigoríficos e mercados que absorvam a 

produção pesqueira e motivem, consequentemente a proteção dos lagos. 

2.3 O Manejo do Pirarucu 

2.3.1 A espécie Arapaima gigas (Pirarucu) 

A espécie Arapaima gigas é popularmente conhecida como pirarucu. Uma espécie 

de água doce, cujos indivíduos mais velhos podem chegar a três metros e pesar 200 kg 

(Figura 17). Uma característica que diferencia o pirarucu de outros peixes é a sua respiração 

branquial e aérea (Castello 2004). 
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Esses processos ocorrem de forma complementar, pois o pirarucu possui brânquias, 

comuns a outros peixes, e sacos alveolares que lhe permitem obter oxigênio fora da água 

(Castello 2007b). 

Embora possa ser encontrado temporariamente em rios maiores, o habitat 

característico do pirarucu são os lagos e os paranás; estes últimos são corpos hídricos que 

funcionam como corredores entre o complexo de lagos e a calha principal do rio (Figura 18) 

(Castello 2007a). 

Uma particularidade da biologia do pirarucu, que possibilitou os atuais métodos de 

manejo, está em seu processo de respiração. Devido à demanda específica de oxigênio, a 

respiração aérea torna necessária sua emersão, momento em que o peixe se torna susceptível 

à contagem e à captura. 

Figura 17. Imagens do pirarucu (Arapaima gigas) 

 

  
Fonte: Imagem pertencente ao acervo da RESEX do Rio Jutaí/ICMBio 
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Figura 18.Imagem área do complexo de lagos da Comunidade Acural. 

 

Fonte: Imagem pertencente ao acervo da RESEX do Rio Jutaí/ICMBio 

Outro fator intrínseco que facilita o método atual de manejo é o seu comportamento 

territorialista. Uma vez que cada indivíduo, quando em ambiente não perturbado, tende a 

permanecer no mesmo local por longos períodos, é possível dividir um lago ou paraná em 

partes menores e executar uma contagem de varredura e progressiva em um curto espaço de 

tempo (Castello 2004). 

2.3.2 Comunidades, hábitos e participação social 

Embora muito mais antiga enquanto prática do que sua recente popularização, o 

manejo sustentável dos recursos naturais está incutido na história das comunidades que 

compõem as RESEX. O termo manejo, em sua etimologia, provém do latim manus, e confere 

o sentido de manusear ou direcionar algo baseado em objetivos prévios e buscando um fim 

específico. 

O manejo do pirarucu observa as variações climáticas da bacia amazônica, que 

influenciam os ciclos da pesca. Estes se dividem basicamente em uma época de pesca e outra 

de entressafra (Freitas & Riva 2006). Esta sazonalidade permeia a cultura ribeirinha, 

influenciando, inclusive, os hábitos de alimentação das comunidades tradicionais (Adams et 

al. 2005). 

Distantes dos centros urbanizados, sem acesso à rede de energia elétrica, as 

comunidades tradicionais desenvolveram métodos próprios para garantir sua segurança 
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alimentar. Uma das estratégias são os métodos de conservação do pescado, estando a salga 

entre os métodos mais utilizados (Adams et a. 2005). Ao longo de mais de um século, o 

pirarucu foi utilizado como fonte de alimento durante os períodos de entressafra através da 

guarda e conservação de sua carne pelo processo de salga. 

Contudo, com o aumento do esforço de captura promovido pelo comércio desregrado 

e aporte de novas tecnologias e instrumentos de captura, houve um declínio dos estoques, 

principalmente entre os séculos XIX e XX. Em meados da década de 1990, o pirarucu foi 

reconhecido oficialmente como ameaçado de sobre-explotação (Castello 2009). 

Anterior a isso, já na década de 1970 e 1980, o movimento de proteção comunitária 

de lagos havia iniciado (Brasil 2011). Naquele tempo, houve um intenso trabalho do 

Movimento Eclesiástico de Base, vinculado à Igreja Católica, para a organização em 

comunidades dos seringueiros abandonados nos seringais do rio Jutaí, Auati, Juruá e Tefé 

durante o 2º declínio do ciclo da borracha (Nascimento 1998). 

Entendeu-se que a aproximação dos seringueiros, antes isolados em colocações ao 

longo dos rios, facilitaria o investimento e atendimento pelas políticas públicas como o 

provimento de uma infraestrutura mínima de saneamento básico e a construção de escolas e 

postos de saúde (Brasil 2011). 

Contudo, o resultado não foi o esperado. Atualmente, as famílias que habitam as 

comunidades ao longo daqueles rios continuam desamparadas pelas políticas públicas mais 

básicas como a de saneamento, educação e saúde (Brasil 2011). 

Por outro lado, a organização das comunidades trouxe benefícios.  Os seringueiros, 

ao se aproximarem, fortaleceram-se e alimentaram os movimentos sociais que, em sua 

maioria, foram os principais propulsores da criação das RESEX. Como bem pontua 

Medeiros (Medeiros 2006): 

“as Reservas Extrativistas (RESEX) foram fruto da luta dos 

seringueiros por sua sobrevivência na floresta, contra a expansão dos 

fazendeiros de gado e os projetos de colonização do INCRA.” 

Essa organização também deu início e conferiu legitimidade ao uso coletivo dos 

recursos naturais na região. Como consequência, as comunidades passaram a reivindicar o 
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direito de uso e proteção dos complexos de lagos de terra firme e paranás, sendo estes a 

principal fonte segura e acessível de proteínas durante o período da seca dos rios. 

Assim, a proteção às manifestações culturais, tradições e ao manejo sustentável dos 

recursos naturais por estas comunidades são as principais justificativas para a criação das 

RESEX. 

A Lei 9.985/00 sedimentou algumas diretrizes importantes para a execução das 

políticas públicas e gestão ambiental e que favoreceram a luta das comunidades tradicionais, 

dentre elas um dos objetivos previstos no Art. 4o e uma das diretrizes elencadas no Art. 5º, 

onde lê-se: 

“Art. 4o O SNUC tem os seguintes objetivos: 

IV – promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 

naturais 

Art. 5º O SNUC será regido por diretrizes que: 

III – assegurem a participação efetiva das populações locais na 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação.” 

2.3.3 O ordenamento do manejo 

Devido a sua importância histórico-cultural, a espécie Arapaima gigas sofreu um 

importante declínio no desembarque dos grandes mercados regionais (Amaral 2009). Isso 

ocorreu, principalmente, como reflexo da intensa explotação pelas frotas comerciais de 

grande alcance que partiam de Manaus para os rios do interior do Estado do Amazonas. 

Fato é que a captura do pirarucu sempre esteve presente na vida dos habitantes da 

região, mas nem sempre houve a devida preocupação com a espoliação excessiva deste 

recurso. Como ocorreu em outras regiões do Brasil, somente quando o pirarucu se tornou 

escasso, conferiu-se a importância necessária às discussões sobre formas racionais de sua 

utilização (Castello 2007a). 

A Constituição Federal trouxe em seu bojo a garantia do uso coletivo e 

responsabilizou para sua proteção e preservação tanto o Poder Público, quanto a 
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coletividade. Em seu Artigo 225, a CF estabelece deveres que também são percebidos no 

manejo do pirarucu, quais sejam o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, a definição 

de espaços territoriais a serem especialmente protegidos e a proteção à fauna. 

Cumprindo sua obrigação Constitucional, diversas medidas foram adotadas pelos 

Governos Federal e Estadual do Amazonas a partir da década de 1990, quando se percebeu 

o estado crítico de conservação e o risco de extinção do pirarucu. 

Inicialmente, decidiu-se pela completa proibição de sua captura e comercialização. 

Com a recuperação parcial dos estoques na década de 1990, sua captura foi autorizada de 

forma experimental mediante condicionantes e somente em Unidades de Conservação de 

Uso Sustentável ou em áreas de Acordos de Pesca7 (Brasil 2004). 

Outra medida utilizada foi o estabelecimento do tamanho mínimo de 1,5m para 

captura objetivando proteger os indivíduos mais jovens e possibilitar um maior recrutamento 

populacional para a fase reprodutiva (Brasil 2004). 

Somando-se a esta, ainda que autorizado o manejo em áreas monitoradas, buscou-se 

atacar o comércio ilegal restringindo-se o período anual permitido para a captura. Como é 

durante a seca dos rios que o pirarucu torna-se mais acessível, ele somente poder ser 

capturado entre os meses de setembro e dezembro. 

Assim, o manejo pode ser caracterizado como um conjunto de zoneamento, regras e 

práticas, que tem como agentes protagonistas as comunidades e associações que as 

representam e como indutor e regulador o Poder Público. 

2.3.4 Etapas do manejo 

O zoneamento é o processo inicial, através do qual as comunidades fazem o 

mapeamento participativo da área que será manejada (Figura 19). Os lagos mapeados são 

divididos em três classes, quais sejam berçários, onde nenhum tipo de pesca é permitido, 

                                                 

7 Acordo de pesca constitui-se em um instrumento legal firmado entre associações de pesca e o Poder 

Público com a finalidade de estabelecer regras e condicionantes para o controle e a permissão da pesca em uma 

região específica. 
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manejo, onde são capturados os piracucus, e subsistência, que tem por função aumentar a 

segurança alimentar das comunidades (Brasil 2011). 

Este mapeamento de corpos d’água e seu zoneamento em classes representa uma das 

etapas mais importantes do manejo, pois sobre ele são firmados os acordos e definidas as 

regras de uso e proteção do recurso pesqueiro. 

Figura 19. Reunião para mapeamento participativo na RESEX do Rio Jutaí/AM 

 

Fonte: Imagem pertencente ao acervo da RESEX do Rio Jutaí/ICMBio. 

Dentre as regras adotadas estão a captura somente entre os meses de setembro e 

dezembro, o respeito à capacidade de suporte dos estoques, que é mensurado pelas 

contagens, e a limitação aos lagos de manejo especificados nas cotas autorizativas. 

As práticas de manejo incluem a contagem anual dos estoques e preenchimento de 

planilha de campo (Figura 20), a proteção dos lagos contra a pressão de agentes externos 

(Figura 21), e a captura, evisceração, pesagem e preenchimento da planilha de campo no 

momento da captura (Figura 22 e Figura 23). 

O ciclo anual é encerrado pela elaboração de um relatório com informações sobre a 

contagem dos peixes nos lagos, dados socioeconômicos sobre os pescadores participantes, 

dados biométricos dos peixes capturados e solicitação de nova cota (ASPROJU 2010). 
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Os contadores são, via de regra, pescadores experientes que passam por um curso de 

capacitação e certificação ministrado pelo IDSM e apoiado pelo ICMBio. Os monitores 

comunitários, responsáveis pelo preenchimento das planilhas de campo de contagem e 

captura, são indicados pelas comunidades e passam por um treinamento oferecido pelo 

ICMBio e Associação Comunitária (Brasil 2011). 

Figura 20. Contagem de pirarucus em lago da RESEX do Rio Jutaí 

 

Fonte: Imagem retirada do acervo da RESEX do Rio Jutaí/ICMBio 

Figura 21. Tapiri utilizado para hospedar famílias em modo de revezamento na 

proteção de lagos da comunidade São Raimundo do Piranha. 

 

Fonte: Imagem retirada do acervo da RESEX do Rio Jutaí/ICMBio 
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Figura 22. Evisceração de pirarucus capturados na RESEX do Rio Jutaí. 

 

Fonte: Imagem retirada do acervo da RESEX do Rio Jutaí/ICMBio 

Figura 23. Pesagem e preenchimento de planilha de controle pelo monitor comunitário 

de pesca  

 

Fonte: Imagem retirada do acervo da RESEX do Rio Jutaí/ICMBio 

O método adotado para o manejo teve sua origem em um trabalho de pesquisa 

colaborativo entre pesquisadores do IDSM e pescadores experientes na captura do pirarucu 
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da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM) em 2001. O trabalho 

resultou na metodologia adotada atualmente para o manejo sustentável do pirarucu (Castello 

2004). 

A partir de 2002, a iniciativa foi replicada em outras regiões ultrapassando os limites 

do município de Tefé/AM, onde se situa a RDSM. Em meados de 2002, ocorreu o primeiro 

manejo do pirarucu na RESEX de Auati-Paraná e em 2003 a primeira contagem de lagos na 

RESEX  do Rio Jutaí (Brasil 2011). 

2.3.5 Gestão dos dados do manejo 

A autorização do manejo é condicionada, dentre outras tarefas, à elaboração de um 

relatório anual com informações sobre a contagem nos lagos, os pescadores envolvidos e 

dados biométricos dos peixes capturados. 

Segundo pontuam Ruffino et al. (2006), para que se possa conhecer a situação do 

estoque pesqueiro e tomar decisões sobre seu ordenamento é necessário monitorar o 

desembarque da pesca. Se para outras espécies este é um desafio ainda não alcançado, no 

caso do pirarucu, o desafio é desenvolver um sistema que permita a gestão e análise dessa 

informação coletada anualmente. 

O IBAMA, autarquia reguladora do manejo, e o ICMBio, autarquia gestora das 

unidades de conservação, não possuem um sistema de informação para o armazenamento e 

gerenciamento dessas informações. Os dados de contagem e captura são entregues pelas 

associações em meio aos textos dos relatórios e planilhas de campo e depois são redigitados 

por esses órgãos em planilhas eletrônicas. 

Este método de gestão de dados, além de estar suscetível aos erros do digitador 

(Dalcin 2005), traz uma série de limitações, pois não provê a integração com outros dados e 

serviços intra e interinstitucionais, impossibilitando o compartilhamento, o uso concorrente 

e a gestão e acesso remotos. 

Os prejuízos que advém desta forma de gestão se traduzem na dificuldade de acesso 

e reuso da informação por outros setores do próprio órgão e por outros atores do manejo, 

assim como na falta de garantia da validade, segurança, integridade e perenidade dessa 

informação. 
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Dados difíceis de serem consultados acabam não sendo utilizados para a tomada de 

decisão. Para Drucker (2011), novas descobertas e orientações para a tomada de decisão 

baseadas em conhecimento científico podem ser feitas pelo uso da informação que já existe, 

mas que em grande parte está dispersa, mal documentada e inacessível aos interessados. 

Existe uma grande diversidade de informações valiosas guardadas por instituições e 

pesquisadores em planilhas eletrônicas. Neste sentido, algumas iniciativas têm buscado 

soluções que façam o reconhecimento, a classificação e a indexação desses dados (Bernardo 

et al. 2012). 

Quanto à proteção e disponibilização dos dados sobre a pesca, vale rever o papel do 

Estado Brasileiro, aqui incluindo-se a União, os Estados e os Municípios. Quanto à 

responsabilidade de gerir e proteger os recursos pesqueiros, a Constituição Federal explicita 

que: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

 “I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;” 

Assim, pode-se inferir que os dados sobre a produção pesqueira fazem parte deste 

bem natural, ainda que indiretamente. Neste sentido, a Lei 11.959/09 reforçou em seus 

princípios o papel do Estado em garantir a sustentabilidade da pesca ao afirmar que: 

“Art. 7o O desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira 

dar-se-á mediante: 

I – a gestão do acesso e uso dos recursos pesqueiros; 

II – a determinação de áreas especialmente protegidas; 

III – a participação social; 

VIII – o sistema de informações sobre a atividade pesqueira; 
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Embora parte do que representam estes princípios ainda não tenha se concretizado, o 

Brasil vem avançando no que diz respeito à definição de padrões e protocolos para 

publicação de dados sobre a biodiversidade. Este avanço poderá trazer reflexos positivos a 

longo prazo no tocante ao acesso, transparência e produção de novas informações sobre os 

dados pesqueiros. 

Tome-se como exemplo a questão que envolve a salvaguarda dos dados sobre a 

biodiversidade. Há algum tempo, a União, seguindo esse entendimento, iniciou através de 

um esforço interministerial um projeto para o desenvolvimento de um Sistema de 

Informações sobre a Biodiversidade Brasileira que visa integrar e publicar dados distribuídos 

entre as diferentes Instituições Governamentais (Brasil 2014a). 

Através da sistematização, cruzamento e análise desses dados será possível a 

produção de informação para subsidiar políticas públicas e ações do poder público. Embora 

a teoria do planejamento adaptativo sustente que é possível tomar decisões inicialmente com 

pouca ou nenhuma informação, ela também demonstra que é através do ciclo da ação, 

monitoramento e iteração que se colhem os resultados mais eficientes (Stankey et al. 2005). 

Mas não basta produzir e tornar os dados acessíveis, é necessário também pensar em 

sua qualidade. De acordo com Dalcin (2005), uma das principais fontes de erros encontrados 

em bancos de dados origina-se na entrada dos dados no sistema por pessoas intermediárias. 

Segundo o mesmo autor, este tipo de erro pode ser mitigado através da implementação de 

rotinas de validação e serviços de checagem da integridade dos dados como parte da interface 

de apoio à entrada de dados do sistema. 

2.4 O desenvolvimento de sistemas de informação 

Ao se iniciar um projeto para o desenvolvimento de um sistema de informação, 

pessoas com diferentes formações acadêmicas e com o domínio de diferentes linguagens se 

encontram reunidas com um propósito comum – a resolução de um problema do mundo real 

utilizando ferramentas, técnicas e linguagens de desenvolvimento software. Entre os 

principais personagens estão o cliente que, via de regra, domina a linguagem do campo do 

problema; e a equipe de analistas, que domina a linguagem do campo da solução (Perry 

2008). 
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2.4.1 Modelos de processo de software 

O planejamento das atividades visando o desenvolvimento de um sistema de 

informações não corre em uma via única, pelo contrário, diversos são os caminhos possíveis 

para se atingir o mesmo fim. O tipo e o fluxo das atividades dão nome a diversos métodos, 

mas independente da classificação, algumas atividades são comuns a todos os métodos. 

De acordo com Pressman (2010) existem cinco atividades principais que estão 

presentes em qualquer projeto de desenvolvimento, independente dos métodos adotados 

(Tabela 2). Cada uma destas atividades recebe maior atenção e tempo, o que dependerá do 

método escolhido. 

Tabela 2. As cinco principais atividades que compõem um projeto de software segundo 

Pressman (2010). 

Atividade Descrição 

Comunicação 

A equipe de desenvolvimento estabelece os 

primeiros contatos com o cliente ou stakeholder 

para entender e coletar os objetivos do sistema e 

requisitos funcionais 

Planejamento 

São definidas as atividades e tarefas, os recursos 

necessários, os prazos de entrega, cenários e 

custos envolvidos 

Modelagem 

Os modelos são construídos visando facilitar o 

entendimento dos requisitos e o design 

necessário para realizar estes requisitos 

Construção 

Ocorre a geração dos códigos de programação e 

testes necessários buscando revelar erros nos 

códigos 

Entrega 
O produto é entregue ao cliente, o qual realiza a 

análise e retorna a avaliação sobre o produto  

 

Os métodos nos quais o fluxo dessas atividades segue um ritmo linear são 

considerados como prescritivos ou tradicionais. Neste caso, as atividades são desdobradas 

em ações e tarefas seguindo um fluxo contínuo desde a comunicação, quando são definidos 

o escopo e as necessidades do cliente, até a entrega, quando o cliente recebe o produto final. 
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Um dos métodos tradicionais mais antigos e adotados pelas empresas é o Waterfall 

(Bassil 2012). Ele ganha esse nome pela linearidade e previsibilidade do seu fluxo, onde 

cada uma das cinco atividades elencadas na Tabela 2 é executada uma após a outra. 

Uma das fraquezas dos modelos de processo tradicionais reside no fato de que 

dependendo da complexidade do sistema, um erro na fase de levantamento de requisitos 

descoberto tardiamente pode causar grandes impactos aos custos finais de um projeto (Gal-

Chis 2012). O método Evolutivo busca contornar este problema ao incluir em sua fase de 

especificação de requisitos a validação por prototipagem (Pressman 2010). 

Figura 24. Fluxo do processo de desenvolvimento Waterfall. 

 

 

Considerando esse risco, Royce (2002) mapeou algumas regras para o sucesso de 

projetos que adotaram o processo Waterfall de forma bem-sucedida. Na fase inicial, os 

requisitos eram levantados em detalhes e ao término desta atividade eles eram congelados. 

Outra regra determina evitar o início da codificação antes de rever completamente o design, 

buscando assim diminuir as chances de descobrir um erro tardiamente. 

A dinâmica do ambiente corporativo, a rapidez exigida para entrega dos produtos e 

a insatisfação com a complexidade e rigidez dos métodos tradicionais fizeram surgir um 

novo paradigma, os métodos ágeis. Ao se considerar a impossibilidade de capturar de forma 

integral e permanente as necessidades do cliente e que, por mais completas que sejam, essas 

especificações são dinâmicas e mutáveis no contexto de um projeto, os métodos ágeis 

começaram a ganhar espaço entre os desenvolvedores (Sommerville 2011). 

Comunicação

Planejamento

Modelagem

Construção

Entrega



 

58 

 

Nos métodos ágeis a entrega de produtos é realizada em prazos curtos, geralmente 

poucas semanas, e na forma de partes funcionais menores de um sistema pretendido. 

Diferente da prototipagem dos métodos tradicionais, estes produtos não são descartáveis, 

mas módulos que incorporam o sistema final. Dentre os métodos ágeis mais utilizados estão 

o XP e o Scrum (Pressman 2010).  

Um ponto constante em todos os modelos de processos tradicionais é a manutenção 

de uma documentação detalhada e da rastreabilidade entre os requisitos e os designs 

elaborados. Isso permitiria que as atuais e futuras equipes de desenvolvimento e manutenção 

compreendessem melhor o sistema (Sommerville 2011). 

Em resposta ao excessivo trabalho de documentação, cujo valor acaba diminuindo 

com as atualizações do sistema, os métodos ágeis determinam que a documentação de 

especificação do sistema deve ser mantida o mais simples possível. Assim, os 

desenvolvedores são poupados do intenso trabalho de documentação podendo dedicar mais 

tempo às fases iterativas e incrementais de programação e testes (Wang & Vidgen 2007). 

Por outro lado, outros pesquisadores têm demonstrado que a documentação de um 

sistema e seus requisitos tornam as posteriores tarefas de manutenção e modificação mais 

eficientes (Scanniello et al. 2014). 

Mas qual seria o parâmetro de adequabilidade? Segundo Pressman (2010), a 

documentação deve ser completa a ponto de atender as exigências burocráticas contratuais, 

auxiliar na comunicação como contratante e permitir o direcionamento das equipes de 

programação e testes, mas simples o suficiente ao ponto de não demandar grandes esforços 

ou tempo demasiado das equipes para sua produção. 

2.4.2 Levantamento de requisitos e modelagem 

Quando um gestor ou tomador de decisão busca resolver seus problemas através da 

TIC, ele carrega consigo necessidades e expectativas que precisam ser corretamente 

interpretadas pela equipe de desenvolvimento. Independente do modelo adotado, diversas 

técnicas e ferramentas existem para esta tarefa, das quais algumas serão abordadas a seguir. 

Dentre as atividades que compõem a engenharia de requisitos estão a concepção, o 

levantamento, a elaboração, a negociação, a especificação, a validação e a gestão (Pressman 
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2010). A especificação inicial das necessidades de usuário pode ser baseada em entrevistas 

com os usuários do sistema e na análise do próprio projetista, o que para Neale et al. (2007) 

consiste na etapa fundamental para o sucesso de qualquer sistema. 

Acompanhando esses fundamentos, ISO et al. (2011) estabeleceram que um 

documento de especificação de requisitos deve ser correto, sem ambiguidade, completo, 

consistente, com requisitos ranqueados por importância ou estabilidade, verificável, 

modificável e rastreável. 

Muitos projetos de sistemas de informação fracassam devido à não aderência dos 

usuários ao uso do sistema. O não atendimento da expectativa ou necessidade do usuário 

pelo sistema pode ser uma das principais causas para a falha desses projetos (Soares 2011). 

A literatura sobre o tema considera de forma separada a figura do usuário final e a 

do responsável pela tomada das decisões acerca do desenvolvimento de um sistema de 

informação. Este último recebe a designação de stakeholder. 

Observar as necessidades do stakeholder é uma estratégia importante na área de 

engenharia de software. Aliás, um princípio presente em todas as metodologias é que o 

desenvolvimento deve buscar a melhor compreensão e atendimento das suas necessidades 

(Pressman 2010). 

Desta forma, grande parte do sucesso de um sistema de informação está em garantir 

que as necessidades do stakeholder sejam atendidas. Para alcançar este resultado de forma 

eficiente, diversos modelos e padrões estão disponíveis, sendo um dos mais reconhecidos a 

Norma ISO/IEC/IEEE 29148/2011 (ISO et al. 2011). 

Conceitos importantes são estabelecidos neste documento, como a definição dos 

tipos de requisitos e seus atributos, processos de coleta e cujo delineamento é necessário para 

que se entenda as atividades deste projeto de mestrado. 

Um requisito possui vários estágios de formalização, sendo considerado em seu 

início, quando da coleta junto ao stakeholder, como uma necessidade e/ou objetivo. 

Após a coleta e um primeiro tratamento ele é transformado em um requisito 

funcional. Neste estágio o requisito possui atributos específicos que permitem sua utilização 

para o delineamento de um sistema de informações. A Norma ISO/IEC/IEEE 29148/2011 
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declara que um requisito bem escrito, deve atender às condições e características estipuladas 

nas Tabela 3 e 0. 

Além disso, a unidade declarativa de um requisito deve respeitar uma estrutura 

padrão, que embora não seja obrigatória em sua totalidade, possui os seguintes componentes: 

um sujeito, uma condição que dispara uma ação, uma ação, uma restrição e um valor (ISO 

et al. 2011). 

 

Tabela 3. Condições a serem observadas para definir um Requisito Funcional. 

Condições 

Pode ser verificado. 

Precisa ser implementado para que o sistema possa resolver um 

problema ou atingir um objetivo do stakeholder. 

É qualificado por condições mensuráveis e limitado por restrições. 

Define o desempenho do sistema quando utilizado por um stakeholder 

ou uma capacidade do próprio sistema, mas não a capacidade do 

usuário. 

 

Tabela 4. Atributos essenciais a um Requisito Funcional. 

Atributos Descrição 

Essencial 

Quando removido o requisito, uma 

deficiência insubstituível passa a existir no 

sistema. 

Independente de 

implementação 

O requisito não deve impor restrições quanto 

ao design da arquitetura. 

Não ambíguo Apenas uma interpretação deve ser possível 

Consistente 
O requisito deve ser livre de conflitos com 

outros requisitos. 

Completo 

O requisito conforma em si uma unidade 

autoexplicativa, não precisando de 

complementos para seu entendimento. 

Singular 
A unidade declarativa possui apenas um 

requisito e não apresenta conjunções. 
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Realizável 
Tecnicamente atingível e respeita as 

restrições do sistema. 

Rastreável 

Deve ser rastreável tanto para cima, até seu 

ponto de origem, quanto para baixo, até sua 

implementação. 

Verificável 
É possível provar que o sistema atende ao 

requisito especificado e implementado. 

 

O levantamento de requisitos é auxiliado pela modelagem conceitual. A modelagem 

de alto nível tem como principal objetivo investigar e representar um problema do mundo 

real sobre o qual possam ser propostas soluções para resolvê-lo. Como resultado, obtêm-se 

um modelo ou abstração, cuja principal finalidade é dividir o assunto em partes menores, 

ressaltar as questões mais relevantes e ocultar outras não pertinentes (Silberschatz et al. 

2011) 

De acordo com Booch et al. (2012), a modelagem é uma atividade transversal a todas 

as outras tarefas de desenvolvimento de um bom software ou sistema. Um modelo, segundo 

estes autores, é uma simplificação da realidade e uma abstração criada com a finalidade de 

melhor compreender o objeto tratado. 

Segundo IEEE (2013), alguns princípios devem ser respeitados, sendo os principais: 

modelagem do essencial, de onde se subentende que somente os elementos importantes para 

o entendimento do projeto devem constar no modelo; provisão de perspectivas, ou seja, o 

modelo deve ser construído em diagramas que forneçam uma visão diferente para cada ponto 

analisado do projeto; comunicação efetiva, ao que se denota que a modelagem baseia-se em 

métodos e sintaxes que quando bem utilizadas permitem a correta comunicação com o 

cliente. 

Os modelos, de forma geral, são constituídos de um conjunto de diagramas contendo 

classes, seus atributos e relacionamentos. Cada tipo de diagrama proporciona uma visão 

diferente do problema, das necessidades do usuário e do cenário onde o sistema atuará 

(Booch et al. 2012). 

A primeira etapa da modelagem é a definição do escopo do projeto, seguida da 

análise dos problemas e desafios serem resolvidos e a coleta ou elicitação dos requisitos 

funcionais e não funcionais. O SWEBOK (IEEE 2013), uma obra que aborda métodos para 
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desenvolvimento de software, traz o conceito de requisitos funcionais como elementos com 

características que se destinam a resolver problemas do mundo real. 

Deste modo, o desenvolvimento de um sistema de informações consiste inicialmente 

em investigar o problema enfrentado pelo cliente, compreender suas necessidades, traduzi-

las em requisitos formais e propor soluções com o uso das TIC. 

Existem diversas linguagens disponíveis para a modelagem conceitual. Contudo, ao 

longo das últimas décadas, ocorreu um amadurecimento de certas metodologias e uma dessas 

tornou-se um padrão bem aceito entre a comunidade de engenharia de software, a Unified 

Modelling Language – UML (Booch et al. 2012). 

Gravino et al. (2010) revelaram em um estudo que a maioria das empresas 

pesquisadas utilizam o UML, principalmente nas fases iniciais de design e análise. Abrahão 

et al. (2012) por meio de pesquisa com 112 participantes, concluiu que os diagramas de 

sequência, componentes da UML, eram essenciais para o entendimento dos requisitos 

funcionais pelos analistas de programação. 

Segundo Booch et al. (2012), a UML é adequada para modelagem de sistemas de 

informação, cuja abrangência vai desde os mais simples e baseados na WEB até os 

corporativos mais complexos. 

A UML define um conjunto de diagramas que pode ser utilizado em sua totalidade 

ou em partes e é dividido em duas classes: estrutural e comportamental. Dentre os mais 

utilizados pode-se citar o diagrama de classes, o diagrama de sequências, o diagrama de caso 

de uso e o diagrama de estados (Booch et al. 2012). 

Casos de uso podem ser aplicados para captar o comportamento pretendido do 

sistema que está sendo desenvolvido. Eles fornecem uma maneira para os desenvolvedores 

conversarem em um mesmo e simplificado código com os usuários e gestores do projeto. 

O diagrama de Casos de Uso possui quatro símbolos básicos. O cenário é 

representado por um retângulo maior que envolve os casos de uso e significa o conjunto do 

assunto tratado. Os próprios casos de uso que são representados por elipses, onde cada uma 

representa um comportamento que agrupa um conjunto de ações. Os atores, representados 

por bonecos palitos, aludem ao componente externo ao sistema que interage com o mesmo, 

podendo ser uma pessoa, um hardware ou até mesmo outro sistema. E, por último, os 
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relacionamentos, representados pelas setas, que têm por finalidade demonstrar a interação 

entre os componentes do diagrama (Tabela 5). 

Segundo Booch et al. (2012), além dos diagramas, os casos de uso podem ser 

representados pelo fluxo de eventos, o qual pode ser descrito por texto estruturado informal, 

texto estruturado formal, máquinas de estado, diagrama de atividades e pseudocódigo. 

Tabela 5. Elementos representativos utilizados nos diagramas de casos de uso 

Elemento Descrição Símbolo 

Cenário 

O cenário descreve o assunto 

tratado por um conjunto de 

casos de uso 

 

Ator 

O ator representa uma 

pessoa, hardware ou outro 

sistema que interage com o 

sistema através de um caso 

de uso  

Caso de uso 

O caso de uso representa o 

comportamento do sistema 

baseado em um conjunto de 

ações 
 

Relacionamento 

Os relacionamentos podem 

ser de 3 tipos: associação 

(demonstra relacionamento 

simples), generalização (a 

classe filha herda as 

propriedades da classe mãe), 

dependência (denota que 

uma classe depende de 

outra) 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada neste trabalho foi construída e adaptada ao longo do 

desenvolvimento das atividades. Isso ocorreu devido à primeira das etapas consistir-se na 

revisão de literatura. A partir desta etapa, adquiriu-se o conhecimento teórico necessário para 

se propor os métodos que auxiliaram no restante do trabalho. 

Contudo, ainda que o eixo principal das atividades não estivesse detalhado no 

planejamento prévio, havia sido definido um cronograma básico de etapas e atividades que 

foram contempladas e consideradas ao longo do detalhamento da metodologia. 

Assim, considerando-se uma ordem sequencial que possa facilitar a visão geral do 

trabalho, iniciou-se com a revisão de literatura, quando também foram estudados e 

escolhidos os métodos para levantamento de requisitos, seguido da pesquisa e modelagem 

do fluxo do processo do manejo do pirarucu. A partir deste momento, evolui-se para a 

execução das entrevistas e finalizou-se com o tratamento das informações colhidas e 

elaboração dos modelos apresentados.  

3.1 Revisão de literatura 

A abordagem da revisão de literatura foi dividida em três eixos: conceitos gerais 

sobre a pesca; o contexto do manejo do pirarucu; e os métodos utilizados para o 

desenvolvimento de sistemas de informação, que incluem o mapeamento de processos e o 

levantamento de requisitos. 

Para essa tarefa foi realizado o levantamento e análise da literatura relacionada a cada 

tema, consistindo em artigos científicos, livros, banco de dados pesqueiros, notas técnicas e 

sítios na internet. 

3.2 Mapeamento de processos 

Em um primeiro momento, decidiu-se pela necessidade de se consultar a 

documentação do manejo presencialmente na sede da Superintendência do IBAMA/Manaus. 

Contudo, em um segundo momento, percebeu-se que a documentação depositada na sede 

administrativa das UC em Tefé/AM, embora incompleta, atenderia às necessidades do 

mapeamento dos processos e identificação dos atores do manejo do pirarucu. 
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As atividades do manejo, com poucas exceções, ocorrem de forma similar nas três 

UC abordadas pelo projeto de pesquisa. Desta forma, adotou-se como referência a 

documentação da RESEX do Rio Jutaí, pois esta era a UC de lotação do servidor e autor 

deste trabalho, o que lhe conferiu maior facilidade de acesso aos documentos. 

A documentação coletada foi classificada e analisada separadamente pelo critério de 

atividade, considerando-se duas atividades centrais - a contagem de pirarucus nos lagos e a 

captura dos peixes. Assim, foi possível uma análise da sequência e caminho que os dados 

seguem desde o início, quando são coletados em campo, até sua validação, quando são 

aprovados pelo órgão regulador. 

Para mapear e documentar os processos de negócio do manejo do pirarucu adotou-se 

o padrão Business Process Model and Notation (BPMN8), uma linguagem gráfica definida 

pelo Object Management Group (OMG9) e utilizada em larga escala pelos especialistas em 

administração e gestão de negócios (Cardoso et al. 2012). O objetivo dessa abordagem foi o 

de facilitar a comunicação entre os diferentes interlocutores do decorrer do projeto adotando-

se uma linguagem formal e amplamente difundida. 

Existem diversas soluções comerciais que implementam o BPMN. Contudo, 

respeitando-se a diretriz de uso de softwares livres para o desenvolvimento de sistemas no 

âmbito do Governo Federal, foram adotadas como ferramentas para modelagem os softwares 

livres UMLet e Modelio baseados em linguagem Java. 

O ambiente de modelagem do UMLet é simplificado e direcionado à composição 

rápida de diagramas em UML, enquanto o Modelio apresenta-se como uma ferramenta mais 

robusta, atendendo também ao padrão BPMN. Ambos são instalados sob a licença 

GNU/GPL10 e distribuídos sob a licença APL11. 

                                                 

8 Padronização para modelagem e notação de processos de negócios. Mais informações em: 

<http://www.bpmn.org/>. 
9 Entidade internacional que define padrões e protocolos no âmbito da gestão da Tecnologia da 

Informação e Comunicação. Mais informações em: <http://www.omg.org/>. 
10 Acrônimo para General Public License. Mais informações em: <http://www.gnu.org/licenses/gpl.-

html>. 
11 Acrônimo para Apache Public License. Mais informações em: <http://www.apache.org/licenses/-

LICENSE-2.0.html>. 
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De acordo com OMG (2011), a representação de processos pelo BPMN utiliza uma 

simbologia que pode ser decomposta em cinco categorias principais, que são: 

- Objetos de Fluxo 

- Dados 

- Objetos Conectores 

- Raias 

- Artefatos 

Cada categoria possui diversos componentes, sendo os mais importantes no caso 

deste trabalho os itens presentes na Tabela 6, que são as atividades/tarefas, os eventos e os 

gateways pertencentes à categoria objetos de fluxo; a sequência do fluxo pertencente à 

categoria objetos conectores e as raias e piscinas pertencentes à categoria raia. Facilitando a 

compreensão do mapeamento de processos, a Figura 25 exemplifica os elementos da Tabela 

6. 

Tabela 6. Elementos representativos utilizados para o mapeamento de processos do manejo 

do pirarucu 

Elemento Descrição Símbolo 

Atividade / Tarefa 

Manual (A1) 

Usuário (A2) 

O retângulo representa uma 

tarefa executada por uma 

pessoa manualmente (A1) ou 

com ajuda de um sistema ou 

software (A2). 

                    (A1) 

 

                    (A2)  

Evento 

Início (E1) 

Fim (E2) 

Este elemento e seus 

variantes são utilizados para 

representar o início do 

processo (E1) e também seu 

fim (E2). 

                    (E1) 

 

                    (E2)  

Gateway 

Paralelo (G1) 

Exclusivo (G2) 

O Gateway é aplicado em 

três situações básicas que 

podem ocorrer quando o 

fluxo de tarefas o atravessa, 

que são a divisão do fluxo de 

forma paralela (G1) ou a 

execução exclusiva de 

                    (G1) 

 

 

                    (G2)  
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somente um caminho (G2) 

ou a união de dois caminhos 

(G1). 

Sequência de 

fluxo 

A seta indica a direção em 

que o fluxo de tarefas está 

sendo executado 

 

Piscina 

Raia 

A piscina representa um ator 

e delimita as atividades que 

ele executa. A raia 

representa uma divisão de 

papéis dentro de um mesmo 

ator 

 

 

Figura 25. Exemplo da aplicação dos elementos do BPMN 

 

3.3 Entrevistas com os gestores 

Existem numerosos estudos sobre métodos de entrevista e levantamento de requisitos 

para sistemas de informação (Barbosa et al. 2009; Daviset al. 2006; Dieste et al. 2008). 

Contudo, quando se trata de eleger o melhor método, embora haja uma diversidade de 

possibilidades, os experts convergem em suas escolhas. Entre as os métodos mais citados 

estão a entrevista individual e a oficina em grupo (Hickey & Davis 2003). 
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Zowghi & Coulin (2005) elencam uma série de critérios a serem observados, os quais 

podem guiar a escolha do método e ferramentas aplicados no levantamento de requisitos. 

Apesar das reuniões e oficinas em grupo figurarem como um dos métodos mais citados para 

o levantamento de requisitos, a distância geográfica entre o conjunto de atores e a limitada 

infraestrutura de telecomunicação que serve o interior do Amazonas impossibilitaram a 

aplicação deste tipo de método, como p.ex. uma reunião virtual. 

A entrevista, por sua vez, também aparece na literatura como um dos métodos mais 

eficientes, principalmente nos primeiros contatos com o demandante de um Sistema de 

Informação (Dyba & Cruzes 2013). Existem duas formas de entrevista possível neste tipo 

de projeto, a aberta e a semi-estruturada. Manzini (2003) traz questionamentos importantes 

que apontam para a necessidade de uma mínima estrutura ou roteiro que guie o entrevistador. 

Como principal benefício de um roteiro, Manzini (2003) defende que com seu 

suporte, o entrevistador passa a contar com uma referência, um balizador para suas 

perguntas. Desse modo, o uso do roteiro evita o aprofundamento desnecessário da entrevista, 

e, ao mesmo tempo, baliza a abordagem dos pontos mais importantes para a especificação 

dos requisitos funcionais. 

A partir da análise da documentação e mapeamento dos processos, foram 

identificados os atores envolvidos com o manejo. Dentre esses, buscou-se assinalar aqueles 

cujas necessidades seriam determinantes para o balizamento do sistema, neste caso os 

tomadores de decisão. 

Um roteiro para uso apenas pelo entrevistador foi elaborado assim como um resumo 

sobre o projeto contendo a contextualização, objetivos, expectativas para a entrevista e o 

mapeamento de processos a ser validado (em Anexo). 

Considerando que as pessoas entrevistadas não estavam familiarizadas com métodos 

e técnicas para desenvolvimento de SI, empregou-se o documento de contextualização e o 

diagrama de mapeamento de processos no sentido de facilitar a compreensão e a 

comunicação. A partir dessa representação e linguagem unificada foram realizadas as 

interações entre o pesquisador e os entrevistados com a finalidade de levantar os requisitos 

funcionais. 
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Por fim, adotando-se a perspectiva do analista de requisitos, buscou-se traduzir e 

representar através de notação formal as demandas e necessidades apresentadas pelos 

entrevistados. A representação dessas necessidades se fez tanto através dos diagramas de 

classes e de casos de uso, quanto através de notações textuais apresentados na seção 

Resultados do pressente trabalho. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Planilhas de campo do manejo 

O manejo do pirarucu é baseado no monitoramento anual da população e da captura 

deste peixe, o que gera periodicamente um conjunto de dados coletados em dois eventos 

distintos – a contagem e a captura. 

Para anotação em campo é utilizada uma planilha individualizada por lago, cujos 

campos preenchidos pelos comunitários durante a contagem são os seguintes na ordem em 

que aparecem na planilha (Tabela 7): 

Tabela 7. Campos que compõem a planilha de contagem de pirarucus e seus significados. 

Campos Descrição 

Responsável pela anotação 

Monitor comunitário capacitado em curso 

de monitoria e responsável pela anotação 

dos dados da contagem 

Localidade 
Coordenadas geográficas do lago onde 

ocorreu a contagem 

Comunidade 
Nome da comunidade responsável pela 

contagem de peixes 

Lago 
Nome do lago, conforme nomenclatura 

pré-definida no Plano de Manejo 

Data 
Data em que foi realizada a contagem e 

anotação dos dados 

Pirarucus adultos 
Total de indivíduos adultos contados 

durante o esforço de monitoramento 

Pirarucus jovens (bodecos) 
Total de indivíduos jovens contados 

durante o esforço de monitoramento 

 

A rotina dos comunitários durante o evento de contagem de pirarucus representada 

na tabela acima é bastante intensa, o que torna comum a contagem de mais de um lago na 

mesma data. Esta é uma questão importante a ser considerada para a identificação de um 

evento de contagem, pois uma chave identificadora seria a concatenação destes dois campos 

– Data e Lago. 
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Participam da contagem vários comunitários capacitados como contadores, os quais, 

ao final da contagem de um lago, se reúnem no local para totalizar e informar os peixes 

observados ao monitor. Os comunitários contadores não aparecem nas planilhas de 

contagem, embora apareçam na relação final de contadores constante no relatório anual de 

manejo do pirarucu (ASPROJU 2010). 

Seguindo o mesmo rito, o evento da captura é registrado em uma planilha 

individualizada por lago e dia, a qual contém dados gerais de identificação do evento e dados 

biométricos dos peixes capturados. A seguir, são apresentados os campos que compõem esta 

planilha e seus significados (Tabela 8 e Figura 26): 

Tabela 8. Campos que compõem a planilha de captura de pirarucus e seus significados. 

Campos Descrição 

Responsável pela anotação 

Monitor comunitário capacitado em curso 

de monitoria e responsável pela anotação 

dos dados 

Localidade 
Coordenadas geográficas do lago onde 

ocorreu a captura 

Comunidade 
Nome da comunidade responsável pela 

captura de peixes 

Lago 
Nome do lago, conforme nomenclatura 

pré-definida no Plano de Manejo 

Data 
Data em que foi realizada a captura e 

anotação dos dados 

Unidade (numeração sequencial) 
Numeração sequencial iniciada em cada 

captura 

Número Lacre 

Lacre colocado após a evisceração do 

peixe que o acompanha até a 

comercialização 

Comprimento total (cm) 
Comprimento total do pirarucu medido da 

cabeça à ponta da cauda 

Peso (kg) 
Peso do peixe antes da evisceração e 

limpeza 

Sexo 
Sexo do peixe, avaliado pelo tipo de órgão 

reprodutor 
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Estágio Gonadal 

Estágio de desenvolvimento do órgão 

reprodutor das fêmeas, classificado em 4 

níveis 

Categoria 
Tipo de processamento do peixe, podendo 

ser eviscerado ou charuto ou manta. 

 

A observação desses campos revela algumas questões importantes a serem 

consideradas no desenvolvimento de um sistema de informações. 

Utilizando-se como referência a UML para considerar a tabela acima, e tendo como 

uma classe o peixe capturado pode-se cogitar utilizar dois atributos que identificariam as 

instâncias desta classe, que seriam a numeração sequencial referente ao histórico da pesca e 

o lacre de controle de origem do pescado. 

No entanto, o lacre não pode ser utilizado como identificador chave, pois os 

indivíduos abaixo do tamanho mínimo permitido de 1,50m que são capturados 

acidentalmente devem ser registrados nas planilhas, mas não são comercializados, portanto, 

não recebem o lacre. Além disso, a numeração sequencial é zerada a cada ano, o que causará 

erros, caso esta seja a única chave identificadora. 

Figura 26. Planilhas de campo utilizadas na captura de pirarucus 
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4.2 Identificação dos atores e mapeamento dos processos de negócio 

A informação é armazenada e veiculada em relatórios textuais que ao final de sua 

tramitação são apensados aos processos na Sede da Superintendência do IBAMA/Manaus. 

Os relatórios de cada Associação Comunitária são agrupados em pastas separadas e 

identificadas pelo nome da Unidade de Conservação e Associação Comunitária responsável. 

Não se verificaram diferenças significativas entre as RESEX quanto ao caminho 

percorrido pelos dados de sua origem até seu arquivamento na sede do IBAMA e, em alguns 

casos, sede do ICMBio. Analisando-se a documentação do manejo do pirarucu, foi possível 

identificar os principais atores, atividades e sequências do processo. 

Embora não haja oficialmente um modelo de referência ou protocolo pré-definido, 

no que se convém chamar de Gestão por Processos de Negócios, as atividades executadas 

pelas Associações Comunitárias e Órgãos Reguladores demonstram certo nível de 

uniformidade em todas as Unidades de Conservação onde ocorre o manejo. 

O Manejo do Pirarucu tem início na solicitação pela comunidade. Para demonstrar 

serem capazes de gerir o manejo de forma racional e sustentável, as comunidades se fazem 

representar pela Associação Comunitária, cujo papel é cuidar da organização e 

documentação das atividades e elaboração de relatórios anuais para solicitação de nova cota. 

Com exceção do primeiro ano de manejo, quando não é realizada a pesca, o manejo 

ocorre em etapas sequenciais em um ciclo de periodicidade anual. O relatório anual passa 

por três atores: elaborado pela Associação Comunitária, responsável pelo manejo, segue para 

o IBAMA/Superintendência, que analisa o relatório e calcula a cota, passa pelo ICMBio/UC, 

que valida os dados, e retorna ao IBAMA, que autoriza a cota de captura (Figura 27). 

Após as entrevistas com os gestores das RESEX, que teve como um dos objetivos 

validar o mapeamento de processos do manejo, foi realizada uma alteração no mapeamento. 

A participação do ICMBio no fluxo de dados, que antes tinha um caráter extraoficial, passou 

a fazer parte, em 2013, da etapa final de autorização da cota. 

Além dos atores identificados no fluxo do mapeamento de processos, é necessário 

notar que outros dois atores devem ser tratados pelo sistema, mas não foram ouvidos por 

este trabalho. O Pesquisador que acessa os dados através de três vias: Associação 
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Comunitária, ICMBio e IBAMA; e a Coordenação Regional/Manaus do ICMBio, que a 

partir de 2014 passou a integrar o fluxo de autorização da cota de captura (Figura 28). 

Figura 27. Atores que participam do manejo do pirarucu e as atividades realizadas. 

 

Figura 28. Mapeamento e fluxo das atividades do manejo do pirarucu. 

 

• Produz Relatório
Associação 

Comunitária

• Analisa e valida 
dadosICMBio

• Analisa e 
autoriza cotaIBAMA
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4.3 Levantamento das necessidades e validação do mapeamento do processo de negócio 

Uma vez caracterizado o conjunto de atores que lidam com o manejo do pirarucu, e, 

mais especificamente, com os dados do manejo, procedeu-se aos primeiros contatos com os 

gestores. 

No contexto da gestão de Unidades de Conservação, é recorrente que as pessoas 

envolvidas em um determinado projeto estejam em localidades distantes. Na região 

amazônica, essa característica ganha um grande peso, o que torna a mais simples atividade 

de gestão um grande desafio. 

O levantamento de informações preliminares e as conversas necessárias com os 

atores para colher as visões de necessidades funcionais teve seu desenrolar neste cenário. Os 

atores representantes das Unidades de Conservação estavam localizados em Tefé/AM, 

enquanto o Núcleo de Fauna do IBAMA, que regula as autorizações de captura, estava 

localizado em Manaus/AM, distante 700 km de Tefé/AM. Um terceiro grupo de atores 

representado pela Coordenação de Pesca do IBAMA estava estabelecido em Brasília/DF. 

Em um primeiro momento, o contato com os atores foi realizado por software de 

comunicação virtual (SKYPE®), correio eletrônico e telefone. Nestes primeiros contatos, 

houve a apresentação do projeto de mestrado e seus principais objetivos e motivação. 

Além disso, cada gestor foi informado sobre o teor e objetivo da entrevista, e foi 

apresentada a expectativa do entrevistador com relação a aquela atividade. A conversa, em 

todos os casos, foi finalizada com o agendamento de um momento posterior para a realização 

e gravação de uma entrevista com duração prevista de 50 minutos para o levantamento de 

requisitos. 

Cabe aqui ressaltar a importância deste primeiro contato. Dentre os sete indivíduos 

entrevistados, somente um havia participado de atividades voltadas ao levantamento de 

requisitos para o desenvolvimento de um Sistema de Informação. Neste cenário, um primeiro 

e mais informal contato permitiu preparar o ambiente para as entrevistas posteriores e 

qualificar a atuação dos participantes. 

De acordo com Manzini (2003), quanto mais bem informado e confortável estiver o 

entrevistado, maiores serão as chances de acessar a sua memória de trabalho. É nesta parte 

da memória que residem as informações mais importantes relacionadas aos problemas a 



 

76 

 

serem solucionados, os processos de negócio a serem mapeados e as reais necessidades do 

usuário que o SI deve atender.  

Considerando que os entrevistados provinham de instituições distintas e possuíam 

funções diferentes no manejo do pirarucu, naturalmente trouxeram em seus discursos uma 

pluralidade de visões sobre o mesmo assunto. Esperava-se, dessa forma, alguma dificuldade 

para a fase de negociação dos requisitos.  

Nesse contexto, as demandas e problemas apontados pelos entrevistados acabaram 

revelando uma convergência. Tornou-se evidente que um futuro SI seria vantajoso para os 

três atores identificados no estudo, que através de dados organizados, acessíveis e confiáveis, 

poderiam utilizar as informações para gerir de forma mais eficiente o manejo. 

Para efeito de organização e análise, as demandas surgidas nas entrevistas foram 

posteriormente transformadas para uma linguagem formal de requisitos funcionais e 

agrupadas em cinco categorias. A seguir são expostos alguns temas e propostas surgidos das 

entrevistas com a finalidade de ilustrar e enriquecer a posterior análise dos requisitos 

funcionais e Casos de Uso. 

4.3.1 Tomada de decisão 

As demandas dos gestores, na maioria das vezes, retrataram as dificuldades 

enfrentadas para a tomada de decisão baseadas no uso dos dados. Essa dificuldade, segundo 

os gestores do ICMBio, poderia ser resolvida a partir do momento que houvesse a 

possibilidade de consulta aos dados brutos sistematizados. 

Além disso, outra função importante seria a disponibilização no próprio sistema de 

uma ferramenta representada por um conjunto de estatísticas e representações gráficas dos 

principais indicadores para a tomada de decisão. Como exemplo, os gestores citaram o 

resultado das contagens por lago e por comunidade, a média da captura por ano e a relação 

entre a cota autorizada e o total capturado de cada ano, o que permitiria ter uma visão do 

recorte anual dos dados, mas também da dinâmica da série temporal dos outros anos. 

Outra característica importante seria a espacialização dos dados em mapas, o que, na 

visão de um dos gestores, possibilitaria detectar a influência da proximidade e interconexão 
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entre lagos enquanto fator de risco ao estoque pesqueiro e a proposição de estratégias de 

proteção advindas desta constatação. 

4.3.2 Padronização de dados e relatórios 

Atualmente não existe padronização nos formatos de relatórios enviados pelas 

Associações, uma preocupação quanto a isso foi demonstrada por um dos gestores do 

IBAMA. 

Embora haja uma normativa que regule o formato destes relatórios, o conteúdo deles 

acaba não respeitando um padrão e se tornando repetitivo ao longo dos anos, principalmente 

quanto às informações de contextualização e histórico do manejo pela associação 

comunitária. 

O que é útil destes relatórios e o que um sistema informatizado tornaria mais objetivo 

e conciso são os dados da contagem e da pesca, a avaliação dos pescadores sobre a atividade 

de cada ano, os dados socioeconômicos e o pedido da cota para o ano seguinte. 

4.3.3 Acesso aos dados e riscos ao manejo 

Um tema onde surgiu alguma discordância entre os posicionamentos dos 

entrevistados foi no tocante ao nível de acesso aos dados. Um dos entrevistados levantou a 

preocupação com o risco que o acesso irrestrito aos dados do manejo pode trazer para a 

conservação do pirarucu. Ele referiu-se à preocupação com a divulgação irrestrita do estoque 

pesqueiro de cada lago, o que poderia gerar maior pressão sobre o recurso. Em sua visão, o 

acesso ao sistema por perfis com níveis de acesso diferenciados aos dados poderia resolver 

a questão. 

No tocante à restrição de acesso, outro entrevistado ressaltou que mesmo que se 

implemente a segurança por níveis de acesso aos dados, seria importante manter transparente 

e acessível a todos os dados sobre a cota de captura bruta autorizada e o total capturado. 

Pois desta forma, garante-se a transparência dos dados públicos e facilita-se o acesso 

e controle da cadeia comercial e na verificação sobre a legalidade da exportação de pescado 

para outros estados. 
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4.3.4 Perenidade e integridade dos dados 

Dentro deste tema, questões convergentes também surgiram, como aquela 

manifestada por um dos entrevistados que se preocupou com a responsabilidade institucional 

sobre os dados. Remeteu-se à guarda das planilhas de campo que é feita pela associação 

comunitária e caso, em um cenário futuro, a relação interinstitucional se torne fragilizada, 

haveria o risco do IBAMA e do ICMBio enfrentarem dificuldades para acessar esses dados 

brutos. 

Um outro relato chamou a atenção para a perenidade dos dados. O entrevistado 

demonstrou preocupação quanto à integridade dos dados ao ressaltar que ao tentar acessar 

os dados junto à associação, percebeu-se que os arquivos haviam sido perdidos. Contudo, o 

IBAMA, neste caso, possuía cópia dos dados em sua sede e pode disponibilizá-los à 

pesquisadora. 

4.3.5 Produção e tramitação de relatórios 

Em todas as entrevistas ficou evidenciado que o atraso na entrega dos relatórios pelas 

associações é um problema constante e ocorre por diversos motivos. Os motivos residem 

desde em uma dificuldade com a redação de textos e ofícios que encaminham os relatórios, 

até na influência de fatores climáticos que interferem com o cronograma da contagem e 

captura. 

Um dos exemplos encontrados foi no atraso do envio do relatório de contagem e 

pesca por uma das Associações devido à dificuldade de seu corpo diretor em redigir um 

Ofício para o IBAMA. 

Somente após várias tentativas, e com o apoio de um gestor do ICMBio, o documento 

foi produzido. Essa demora resultou no atraso de 3 meses, o que acarretou não cumprimento 

dos prazos exigidos pelo IBAMA para entrega dos relatórios e colocou em risco o manejo 

do pirarucu para aquele ano. 

4.4 Listagem dos objetivos 

As entrevistas, que compuseram parte da metodologia deste trabalho, permitiram o 

levantamento e análise das principais demandas dos gestores envolvidos com o manejo do 

pirarucu. Essas demandas foram posteriormente organizadas em objetivos (Tabela 9). 
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Tabela 9. Objetivos elencados a partir da consolidação das entrevistas com os gestores. 

Objetivos dos gestores 

Sistema acessado pela Internet pelos diversos atores do 

manejo 

Gestão dos dados de formulários referentes à contagem e à 

captura de pirarucus 

Gestão das informações complementares do manejo 

exigidas pelo IBAMA 

Gestão dos lacres individuais colocados nos pirarucus 

Interface personalizada para cada categoria de usuário com 

níveis de acesso diferenciados 

Emissão de relatórios personalizáveis através de filtros de 

pesquisa 

Espacialização dos dados da contagem e pesca em mapas 

com imagem de satélite 

Acompanhamento de fluxo de inserção dos dados pela 

Associação Comunitária e validação dos dados pelo 

ICMBio 

Janela inicial com resumo de indicadores do manejo 

contextualizados para o perfil de usuário 

Exportação dos dados para o SisPeixe em desenvolvimento 

pelo IBAMA 

Adoção de rotinas e padrões que o tornem interoperável 

com o Portal da Biodiversidade (ICMBio) e com o SiBBr 

(MCT/MMA) 

 

Em um passo seguinte, os objetivos foram utilizados para guiar a definição de 

requisitos de usuários observando-se os preceitos e a estrutura de sintaxe proposta pela IEEE, 

o que resultou em uma visão de alto nível para validação junto aos gestores conforme indica 

Soares (2011). 

4.5 Elicitação dos requisitos do sistema 

Os objetivos extraídos das entrevistas com os gestores e do estudo das planilhas de 

campo utilizadas no manejo do pirarucu foram refinados para a linguagem UML. Utilizou-

se para sua representação, tabelas, casos de uso em texto estruturado informal e diagramas. 
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4.5.1 Perfis de usuários 

O sistema deve conter perfis de usuários autenticados com diferentes níveis de 

acesso. Seis perfis de usuários foram identificados como necessários a partir das entrevistas 

e são apresentados na Tabela 10 e Figura 29. 

A definição sobre o nível de restrição imposta ao acesso dos dados pelo usuário livre 

não foi objeto de pesquisa deste trabalho, sendo necessário, portanto, futuros esforços neste 

sentido. 

Todo usuário deve ser cadastrado com dados comuns a todos os perfis, incluindo 

atributos Nome, CPF, Sexo, Data de nascimento. Além desses, cada perfil tem seus atributos 

e responsabilidades específicas. 

Independente do perfil de usuário o fluxo de eventos para autenticação será o mesmo 

para qualquer usuário. 

Fluxo principal de eventos para autenticar usuário: o usuário insere o endereço eletrônico 

referente ao portal do sistema. Na tela inicial é solicitado CPF e senha para acessar o sistema. 

O usuário cadastrado insere CPF e senha e o sistema consulta sua base de dados, caso os 

dados sejam válidos, o sistema exibe a área de trabalho com os indicadores gerais de gestão 

de abrangência para o usuário cadastrado encerrando o caso de uso. 

Tabela 10. Tipos de perfil que o sistema deve conter e suas responsabilidades. 

Perfil/Ator Representante Atributos Responsabilidades 

Administrador 
Gestor de TIC na Sede 

do ICMBio 

Matrícula 

funcional 

O Administrador executa as 

rotinas de manutenção do 

sistema. Além disso, ele é o 

responsável por cadastrar e 

editar outros usuários nos 

perfis pré-definidos. 

GestorIbama 
IBAMA 

Superintendência 

Matrícula 

funcional 

O GestorIbama tem acesso 

aos dados de contagem e 

pesca de todas as 

associações. Ele calcula a 

cota de pesca de cada 

Associação Comunitária e 

solicita correções ao 
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GestorPesca quando 

constatado algum erro. 

GestorCr 
ICMBio - Coordenação 

Regional 

Matrícula 

funcional 

O GestorCr tem acesso aos 

dados de contagem e pesca 

de todas as associações e 

emite decisão sobre 

aprovação ou não da cota de 

pesca calculada pelo 

GestorIbama. 

GestorUc Chefe da UC 
Matrícula 

funcional 

O GestorUc tem acesso aos 

dados de contagem e pesca 

somente de sua UC e valida 

os dados sobre o manejo 

inseridos, podendo solicitar 

correções ao GestorPesca. 

GestorPesca Presidente Associação 
Ata de 

nomeação 

O GestorPesca tem acesso 

aos dados de contagem e 

pesca somente de sua UC e 

insere os dados de contagem 

e pesca. 

UsuarioLivre 

Usuários que não se 

enquadram nos demais 

perfis 

- 

O UsuarioLivre poderá 

consultar e exportar 

relatórios com informações 

não restritas referentes a 

qualquer. 

 

Figura 29. Perfis usuários que operam o sistema 
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4.5.2 Dados do manejo do pirarucu 

As funções de aplicações de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) 

devem estar disponíveis como criar, recuperar e editar os dados das contagens e capturas de 

pirarucu. O sistema deve manter um registro para auditoria com histórico dessas alterações 

indicando o responsável, a data e qual alteração foi realizada no banco de dados. 

Além disso, o sistema deve dispor de serviço que auxilie e facilite o usuário na 

entrada dos dados provenientes da captura e contagem. Importante considerar que grande 

parte dos erros verificados em sistemas de informação aplicados à conservação da 

biodiversidade é proveniente da etapa de digitação (Dalcin 2005). 

Afim de melhor detalhar o fluxo de eventos relacionados à gestão dos dados do 

manejo e a atuação de cada ator nessa gestão, alguns casos de uso são apresentados abaixo 

através de texto estruturado informal e do diagrama de caso de uso (Figura 30). 

Fluxo principal de eventos para inserir os dados de contagem: Na sua área de trabalho, 

o GestorPesca clica em incluir dados de contagem e o sistema exibe a janela com os campos 

para o preenchimento contendo máscaras para os tipos e formatos de dados. Ao fim do 

preenchimento o usuário clica salvar. Em seguida, quando o GestorPesca clica em submeter 

à validação, o sistema envia uma mensagem ao GestorUc e lhe disponibiliza os dados 

finalizando o caso de uso. 

Fluxo principal de eventos para inserir os dados de pesca: Na sua área de trabalho, o 

GestorPesca clica em incluir dados de pesca e o sistema exibe a janela com os campos para 

o preenchimento contendo máscaras para os tipos e formatos de dados. Ao fim do 

preenchimento o usuário clica salvar e o sistema calcula a regressão linear para as variáveis 

“peso” e “comprimento” destacando em vermelho os dados fora da média de correlação. Em 

seguida, quando o GestorPesca clica em submeter à validação, o sistema envia uma 

mensagem ao GestorUc e lhe disponibiliza os dados finalizando o caso de uso. 

Fluxo principal de eventos para validar os dados de contagem: Na sua área de trabalho, 

o GestorUc recebe mensagem do sistema informando a finalização pelo GestorPesca. Ao 

clicar em visualizar dados de contagem, o sistema exibe a janela com os dados da contagem. 

Após análise e concordância o GestorUc clica em validar dados. O sistema envia uma 
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mensagem ao GestorIbama e lhe disponibiliza os dados do manejo desta UC finalizando o 

caso de uso. 

Fluxo principal de eventos para validar os dados de pesca: Na sua área de trabalho, o 

GestorUc recebe mensagem do sistema informando a finalização pelo GestorPesca. Ao 

clicar em visualizar dados da pesca, o sistema exibe a janela com os dados da pesca. Após 

análise e concordância o GestorUc clica em validar dados. O sistema envia uma mensagem 

ao GestorIbama e lhe disponibiliza os dados do manejo desta UC finalizando o caso de uso. 

Fluxo principal de eventos para calcular a cota de pesca: Na sua área de trabalho, o 

GestorIbama recebe mensagem do sistema informando a validação da contagem pelo 

GestorUc. Ao clicar em visualizar dados, o sistema exibe a janela com os dados da contagem. 

Após análise e concordância o GestorIbama clica em calcular cota. O sistema exibe em 

campo específico o resultado do cálculo de 30% dos adultos de cada lago. O GestorIbama 

após análise e concordância clica em submeter cota. O sistema envia uma mensagem ao 

GestorCr e lhe disponibiliza os dados do manejo desta UC finalizando o caso de uso. 

Fluxo principal de eventos para anuência da cota de pesca: Na sua área de trabalho, o 

GestorCr recebe mensagem do sistema informando do cálculo da cota pelo GestorUc. Ao 

clicar em visualizar dados, o sistema exibe a janela com os dados da contagem e cota 

autorizada. Após análise e concordância o GestorCr clica em anuir cota. O sistema envia 

uma mensagem ao GestorIbama e lhe disponibiliza os dados do manejo desta UC finalizando 

o caso de uso. 

Fluxo principal de eventos para envio da cota de pesca: Na sua área de trabalho, o 

GestorIbama recebe mensagem do sistema informando da anuência da cota pelo GestorCr. 

Após última análise o GestorIbama clica em enviar cota. O sistema envia uma mensagem ao 

GestorPesca e lhe disponibiliza os dados atualizados com a cota finalizando o caso de uso. 
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Figura 30.Diagrama de caso de uso – cenário gestão dos dados do manejo 

 

4.5.3 Relatórios e espacialização dos dados 

O sistema deve possuir filtros de pesquisa para emissão de relatórios que sejam 

visualizáveis no sistema e também exportáveis em formato de valores separados por 

vírgulas. A abrangência da pesquisa pelos usuários deverá ser limitada de acordo com o 

perfil e, no caso do GestorPesca e do GestorUc, circunscrita à UC de vínculo do usuário. 

Uma das ferramentas do sistema deve ser a espacialização dos dados de pesquisa, 

visando auxiliar no entendimento da dinâmica e comportamento das populações de pirarucu 

diante da pressão de pesca advinda do manejo. 

Outro objetivo que o sistema de informações precisa atender é a facilitação da 

emissão do relatório anual de manejo pela Associação Comunitária, provendo a geração e 

exportação de relatório estruturado no formato exigido pelo IBAMA. 

Ainda que esteja previsto que o IBAMA, através do perfil GestorIbama, participe do 

fluxo de eventos para autorização de cota dentro do sistema, há que se garantir o atendimento 

ao relatório anual, como é utilizado atualmente, até que haja a completa migração e adoção 

do sistema de informações na rotina de autorização das cotas de pesca. 
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Fluxo principal de eventos para gerar relatório: na sua área de trabalho, o usuário clica 

em pesquisar e o sistema exibe a janela com os filtros disponíveis para a pesquisa. Após o 

usuário selecionar os filtros desejados e clicar em gerar relatório, o sistema exibe o resultado 

da pesquisa e também opções de formato de exportação do relatório em CSV e PDF. Após 

clicar no formato desejado, o sistema gera o arquivo no formato escolhido para download e 

inicia a transferência finalizando o caso de uso. 

Fluxo principal de eventos para visualizar dados em mapa: na sua área de trabalho, o 

usuário clica em pesquisar e o sistema exibe a janela com os filtros disponíveis para a 

pesquisa. Após o usuário selecionar os filtros desejados e clicar em gerar relatório, o sistema 

apresenta o resultado da pesquisa e também uma opção de visualizar dados selecionados no 

mapa. Após o usuário selecionar os dados da pesquisa que deseja visualizar, o sistema abre 

uma janela exibindo os registros espacializados em imagem de satélite atualizada finalizando 

o caso de uso. 

Fluxo principal de eventos para gerar relatório IBAMA: na sua área de trabalho, o 

GestorPesca clica em gerar relatório IBAMA e o sistema exibe lista com os anos disponíveis. 

Após o usuário selecionar o ano desejado, o sistema exibe os dados de contagem e pesca 

formatados para o padrão do IBAMA com a opção de exportação em formato PDF e 

impressão. Após clicar em exportar, o sistema gera o arquivo em PDF para download e inicia 

a transferência finalizando o caso de uso. 

Figura 31.Casos de uso: Gerar relatórios 
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4.5.4 Interoperabilidade com outros sistemas 

Considerando que o IBAMA está desenvolvendo uma plataforma para gestão das 

cotas autorizadas de captura no âmbito do manejo do pirarucu, deve ser considerada a 

possibilidade de haver sua interoperabilidade diminuindo o retrabalho dos atores envolvidos. 

O SisPeixe, como vem sendo chamado, será voltado para a gestão e acompanhamento 

da cadeia custódia comercial do pirarucu. Isso quer dizer que o seu foco é o caminho 

percorrido pelo pescado desde sua saída do lago até o seu primeiro adquirente. 

Neste sentido, SisPeixe, nos moldes que vem sendo proposto, funcionará de forma 

complementar ao sistema de informações para o manejo do pirarucu, uma vez que a saída 

de dados do último, poderá alimentar a entrada de dados do primeiro. 

4.6 Padrões e regras de negócio 

O ICMBio é uma autarquia jovem e ainda não possui um arcabouço de normas e 

padrões bem definidos. Criado em 2007 através da Lei Nº 11.516/2007, somente em 2011, 

a instituição aprovou seu primeiro Plano Diretor de Tecnologia da Informação (Brasil 

2013b). 

Analisando-se este documento, o qual vigorou para o triênio 2011-2013 e depois foi 

revalidado para o triênio 2013-2015, percebe-se que os sistemas corporativos do ICMBio 

possuem um baixo grau de maturidade. A maioria das Coordenações e áreas finalísticas 

encontra-se, em 2014, em meio à definição de suas demandas para o desenvolvimento de 

futuros Sistemas de Informação ou fase inicial de implantação. 

O ICMBio não habita sozinho neste cenário. Em um esforço interinstitucional o 

Ministério do Meio Ambiente, ao qual o ICMBio é vinculado, iniciou em 2008 através de 

um grupo de trabalho interinstitucional o mapeamento de sistemas de suas autarquias 

vinculadas (Costa 2012). 

O objetivo principal deste mapeamento foi subsidiar ações para efetivar a 

interoperabilidade e troca de informações entre as diferentes instituições daquele Ministério. 

O resultado do trabalho teve sequência no Projeto de Integração dos Sistemas do MMA e 

suas autarquias vinculadas, que prevê a adoção de padrões internacionais e abertos. Outra 
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iniciativa neste sentido é o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira – 

SiBBr12. 

Não foi possível o aprofundamento sobre o SiBBr e o Projeto de Integração do MMA, 

já que estes encontram-se em fase de desenvolvimento. Além disso, uma vez iniciado o 

desenvolvimento de um sistema para o manejo do pirarucu, o ICMBio oportunamente deverá 

observar tais padrões e normas afim de buscar uma melhor integração com os sistemas do 

MMA. 

Costa (2012), que fez parte do grupo de trabalho do MMA, realizou um diagnóstico 

dos sistemas do ICMBio. O autor propõe um Modelo Global de Dados que, uma vez adotado, 

teria dentre seus objetivos propiciar a interoperabilidade e maior eficiência no reuso de 

requisitos para o desenvolvimento de novos sistemas. 

Embora ações como esta ainda sejam o início de uma mudança, alguns padrões e 

normas técnicas já foram amadurecidos e exaradas pelo ICMBio. Entre 2012 e 2014, houve 

algum avanço na definição de padrões para desenvolvimento de sistemas e soluções de TIC 

internamente. Por enquanto, os esforços têm recaído sobre as políticas voltadas para a 

segurança no uso da informação, os princípios de usabilidade dos sites do Instituto e a 

definição de padrões de infraestrutura de dados espaciais (Brasil 2012; Brasil 2013b; Brasil 

2013c). 

Uma vez que o escopo do presente projeto trata apenas da modelagem conceitual ou 

modelo de abstração de alto nível, não se procederá ao aprofundamento sobre essas 

especificidades dos padrões de usabilidade e segurança. Contudo, numa fase posterior, onde 

ocorra a implementação do modelo físico ou de baixo nível, deverão ser considerados como 

regras de negócio as diretrizes presentes nestas normas. 

Quanto à questão de ferramentas e métodos, conforme se denota em seu PDTI 2013-

2015, o ICMBio tem demonstrado atenção com a diretriz que perpassa todos os órgãos da 

                                                 

12 O SiBBr é uma iniciativa do Ministério de Ciências Tecnologia e Inovação em parceria com o 

Ministério do Meio Ambiente que visa servir como um portal de integração das diversas fontes de informação 

sobre a biodiversidade nacional que se encontram distribuídas entre as Instituições Públicas e também servir 

como o nó brasileiro do GBIF. 
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Administração Pública Federal que trata da adoção de softwares livres no desenvolvimento 

e atualização de sistemas corporativos (Brasil 2013b). 

Embora ainda incipiente no ICMBio, os padrões e normas de acessibilidade, 

usabilidade e interoperabilidade do Governo Federal estão em um nível mais avançado de 

maturidade. Sinal disso é a iniciativa do Governo Eletrônico, que representa a tentativa de 

estabelecer padrões a serem adotados no desenvolvimento de soluções de TIC no âmbito dos 

Órgãos Federais. 

O documento de referência e-Ping é um produto deste esforço. Reconhecido através 

da Portaria SLTI/MP No 05/2005, ele institucionaliza os padrões de interoperabilidade do 

Governo Eletrônico. Assim, este é mais um documento que proverá regras de negócio para 

o desenvolvimento do modelo físico e implementação do SI para o manejo do pirarucu em 

etapa futura. 

Outro documento de referência do Governo Eletrônico trata da padronização de sítios 

web da Administração Pública Federal. Uma vez que o SI do pirarucu deverá funcionar em 

uma arquitetura orientada a serviços com acesso web, este padrão, institucionalizado pela 

Resolução do Comitê do Governo Eletrônico No 07/2002, deverá ser um balizador para o 

desenvolvimento do SI. 

4.7 Modelagem conceitual – Diagrama de classes 

O modelo conceitual pode ser definido como uma representação parcial do mundo 

real. Esta incompletude é proposital e tem por finalidade excluir do cenário os objetos ou 

particularidades que não são importantes para o entendimento do que se quer comunicar. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. tem por objetivo representar através 

do diagrama de classes da UML as principais classes que deverão compor o sistema para o 

manejo do pirarucu. 

O levantamento das classes partiu da análise das planilhas de campo utilizadas pelas 

comunidades tradicionais, que após preenchidas são enviadas para as Associações 

comunitárias. Heuser (2009) chama essa técnica bottom-up e a considera a melhor alternativa 

para os casos em que as categorias de dados já são estão bem estabelecidas. 
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Assim, a definição das classes, de seus atributos, objetivou respeitar a fidelidade do 

seu significado dentro do manejo como ocorre atualmente. A partir desse mapeamento, 

prosseguiu-se à identificação de suas associações ou relacionamentos. 

Após uma primeira versão, ocorreram sucessivas iterações com base nas informações 

surgidas das entrevistas com os usuários e no aprofundamento do estudo sobre a semântica 

e sintaxe UML. Optou-se, no fim, por se manter uma visão de alto nível, considerando que 

o público alvo com o qual se deseja comunicar serão gestores e tomadores de decisões não 

afetos às linguagens de programação e desenvolvimento de sistemas de informação. 

Para melhor entendimento do diagrama é apresentado abaixo a simbologia utilizada 

no diagrama de classes UML e seu significado. Embora a UML possua uma infinidade de 

tipos e variações para a simbologia utilizada, a Tabela 11 atem-se aos tipos utilizados no 

diagrama da Figura 32. 

Tabela 11. Simbologia do diagrama de classe UML e seu significado 

Elemento Descrição Símbolo 

Classe 

A classe é representada pelo retângulo e 

descreve um conjunto de objetos ou 

instâncias do sistema. Ela é identificada 

pelo nome na parte superior e possui nas 

três partes inferiores os atributos, as 

operações e as responsabilidades, os 

quais podem ser suprimidos ou mostrados 

parcialmente afim de simplificar o 

modelo. 

 

Relacionamentos 

Os relacionamentos podem ser de 

associação quando ligam duas classes 

estruturalmente e de generalização 

quando uma classe assume as 

propriedades de uma superclasse. 

 

Associação 

As associações apresentam dois tipos de 

adornos: a multiplicidade, que demonstra 

quantas instâncias de cada  classe podem 

se relacionar e a composição, que 

determina que uma classe é formada pelas 

outras classes. 
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Figura 32.Diagrama de classes do manejo do pirarucu. 
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5 DISCUSSÃO 

No Brasil, as diretrizes da política de Governo Eletrônico direcionam o 

desenvolvimento de softwares e sistemas de informação para que estes funcionem: junto ao 

cidadão; na melhoria da sua própria gestão interna; e na integração com parceiros e 

fornecedores (Brasil 2014). 

Este projeto de mestrado profissional alinha-se a estes princípios enquanto considera 

a melhoria do trabalho das associações comunitárias; a sistematização e gestão dos dados e 

do processo autorizativo do manejo de forma mais eficiente e transparente; e o estímulo à 

troca de conhecimentos entre os atores envolvidos. 

Devido ao fato de o presente projeto encontrar seu lastro nos princípios do Governo 

Eletrônico, cabe aqui o resgate do Decreto S/N de 2011, ainda em vigor, que implantou o 

Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto. Em seu Art. 1o foram definidas as seguintes 

diretrizes: 

“Art. 1o [...] 

II - fomento à participação social nos processos decisórios; 

III - estímulo ao uso de novas tecnologias na gestão e prestação de serviços públicos, 

que devem fomentar a inovação, fortalecer a governança pública e aumentar a 

transparência e a participação social; 

IV - incremento dos processos de transparência e de acesso a informações públicas, 

e da utilização de tecnologias que apoiem esses processos.” 

O comitê de Governo Eletrônico assume que: 

 “A gestão do conhecimento é compreendida, no âmbito das políticas de governo 

eletrônico, como um conjunto de processos sistematizados, articulados e intencionais, 

capazes de assegurar a habilidade de criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar 

conhecimentos estratégicos que podem servir para a tomada de decisões, para a gestão de 

políticas públicas e para inclusão do cidadão como produtor de conhecimento coletivo.” 

Acompanhando este princípio, o manejo do pirarucu e o presente projeto buscam 

fortalecer a tomada de decisão, ao mesmo tempo em que conduz o processo de decisão, cada 
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vez mais, a depender da geração do conhecimento e de sua gestão a partir do enfoque de 

auto-gestão e participação social. 

Para lograr êxito, buscou-se observar padrões e métodos bem delineados na literatura 

para a execução deste trabalho. A maioria dos artigos revisados e livros utilizados tratam da 

elicitação, ou levantamento de requisitos não como um trabalho individual, do contrário, ele 

costuma envolver equipes direcionadas a execução da rotina das 07 atividades citadas por 

Pressman (2010). 

Como destacado por Bach et al. (2012), um dos principais motivos do insucesso de 

sistemas de informação aplicados à conservação da biodiversidade deve-se às falhas e 

inconsistências na fase de levantamento de requisitos. 

Neste sentido, foi positivo o fato de o pesquisador ter ampla experiência com o 

manejo do pirarucu, a área investigada pelo projeto (Hadar et al. 2012). Isto favoreceu o 

entendimento das necessidades apresentadas pelos gestores e sua posterior formalização. 

Perry (2008) relata que seus estudos sobre falhas de softwares e sistemas demonstraram que 

a maneira mais fácil de melhorar a qualidade de um sistema é utilizando na equipe pessoas 

que entendam o sobre o domínio do problema. 

Um fator desafiador ao desenvolvimento do trabalho foi o distanciamento inesperado 

do pesquisador do seu local de trabalho e pesquisa por motivo de licença de saúde, o que se 

tentou contornar com algumas mudanças nos métodos previamente estipulados para 

levantamento das necessidades dos gestores. 

Os métodos de participação coletiva, impossibilitados pelas questões já explicitadas, 

manifestariam nessa situação sua principal vantagem, servir como uma mesa de discussão, 

de negociação e de priorização sobre as necessidades que o SI deve atender. 

Contudo, não se encontrou divergências importantes entre as necessidades 

apresentadas entre os gestores. Isso pode ter ocorrido devido ao pequeno universo de 

entrevistados (sete indivíduos). Outra hipótese, que explicaria essa baixa discordância entre 

os entrevistados quanto às necessidades funcionais, poderia ser o fato de o manejo do 

pirarucu apresentar um baixo nível de estruturação e gestão dos dados coletados. 
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Desta maneira, a inexistência de um simples sistema gerenciador de banco de dados 

(SGBD) pode ter refletido na baixa experiência dos entrevistados com outros desafios e 

potencialidades mais complexos que surgiriam do uso mais intenso dos dados. 

Na busca por iniciativas similares ou convergentes a esse projeto, identificou-se 

apenas uma com características próximas ao proposto neste trabalho, porém com 

abrangência territorial limitada a uma UC (IDSM 2014b). 

Embora a solução implementada pelo IDSM permita a gestão dos dados do manejo 

internamente pela instituição, sua arquitetura não prevê o acesso pelas Associações 

Comunitárias, IBAMA e pesquisadores. Reside neste ponto a diferença essencial entre as 

duas propostas, que se resume na observância do princípio dos dados abertos e da 

participação social na gestão dos dados do manejo. 

Diversas soluções têm sido propostas e testadas com sucesso nos últimos anos, em 

sua maioria caminhando em direção à arquitetura orientada a serviços (SOA) (Correa et al. 

2004; Cañete et al. 2010; Mira et al. 2011). Soluções para gestão e publicação metadados 

visando a descoberta e interoperabilidade de repositórios também se encontram 

consolidados, sendo bons exemplos o padrão DarwinCore e o esquema XML. 

Contudo, buscou-se evitar a definição prematura de padrões e arquiteturas para 

projeto, permitindo que, em havendo o desenvolvimento do sistema, seja possível adequar-

se às novas tecnologias e ferramentas disponíveis. Essa estratégia também permitiu que se 

focasse toda a atenção sobre as necessidades dos usuários, neste caso, os gestores. 

Resta ressaltar que diferente de iniciativas anteriores na área de monitoramento 

pesqueiro, houve cuidado em não se alterar ou propor acréscimos aos processos, que 

funcionam de forma eficaz. O que se propõe aqui é a digitalização destes processos e a 

implantação um sistema web, que acompanhado de ferramentas facilitadoras, diminua o 

retrabalho das diminutas equipes do ICMBio, IBAMA e Associações Comunitárias, e que 

ao mesmo tempo, potencialize o uso dos dados coletados atualmente numa melhor gestão do 

recurso pesqueiro. 
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6 CONCLUSÃO 

O manejo da espécie Arapaima gigas surgiu, principalmente, como reflexo da 

estratégia de segurança alimentar e subsistência. Para que não faltasse alimento às 

comunidades, viu-se como necessária a proteção dos lagos e praias, que vinham sendo 

intensamente explorados pelas grandes embarcações oriundas de Manaus/AM (Brasil 2011). 

Castello (2009) em sua análise final, afirma que a chave para a sustentabilidade está 

em garantir a participação e o envolvimento do pescador em todas as fases do manejo. Isto 

reforça o argumento a favor de que as associações comunitárias devem tornar-se gestoras 

dos dados quando da implementação de um sistema de informação. 

Para que a gestão do manejo alcance seus objetivos de forma eficaz, é necessário 

primar, não só pela quantidade e sistematização dos dados, mas também por sua qualidade 

(Sodré et al. 2012). 

O manejo do pirarucu trata de um processo autorizativo aplicável a outras espécies e 

recursos naturais. Um exemplo sob supervisão do ICMBio é o manejo do jacaré-açu 

(Melanosuchus niger), que busca estabelecer a base e critérios para uma prática sustentável. 

O processo adotado nesta iniciativa está baseado na estimativa populacional e cálculo de 

uma cota, assim como ocorre com o pirarucu (Brasil 2014b). 

Portanto, deve-se considerar que os resultados encontrados neste projeto de pesquisa 

são relevantes no contexto do desenvolvimento de sistemas de informações que tratem do 

manejo de outros recursos naturais, visto ser essa uma das etapas mais importantes do 

desenvolvimento de um sistema. 

Concomitantemente a este projeto de mestrado, outros sistemas importantes estão 

sendo desenvolvidos. Sob coordenação do IBAMA, o SisPeixe, cujo objetivo central é 

gerenciar a cadeia custodial das cotas autorizadas do pirarucu, ou o trânsito dos peixes 

capturados até seu primeiro destino, vem sendo discutido e uma primeira versão está em vias 

de lançamento (informação colhida através de entrevista do gestor do IBAMA, os dados 

ainda não foram publicados). 

Embora o Sispeixe ainda não esteja funcionamento, é importante que o 

desenvolvimento do sistema de informações para o manejo do pirarucu, tenha como um 

objetivo alimentar com dados do manejo de forma automatizada o SisPeixe/IBAMA. 



 

95 

 

Outra iniciativa importante em andamento é o SiBBr, a cargo do MCT e do MMA, 

que se destina a integrar os dados sobre biodiversidade das diversas instituições de pesquisa 

brasileiras, além de servir como um nodo do portal GBIF integrador. 

Assim, adoção de um sistema de informação para manejo do pirarucu pode facilitar 

tanto a entrada automatizada de dados no SisPeixe, quanto a descoberta e disseminação dos 

dados através do SiBBr. Isto pode propiciar maior visibilidade ao manejo do pirarucu, 

atraindo e facilitando o acesso por pesquisadores e consequentemente geração de novas 

pesquisas e informações. 

Cabe considerar que as informações contidas nesta dissertação não são conclusivas, 

mas podem contribuir para o início das discussões sobre uma maior efetividade do manejo 

do pirarucu, atacando um dos seus principais problemas, o incipiente uso dos dados por ele 

gerados nas rotinas de tomada de decisão. 

Sugere-se que a continuidade deste processo se dê pela validação dos requisitos 

coletados junto aos usuários gestores. Essa validação poderá ser facilitada pela apresentação 

de uma primeira versão de teste do sistema a ser disponibilizada através da internet de forma 

a facilitar a participação dos gestores das associações, do ICMBio e do IBAMA, atualmente, 

os principais usuários destes dados. 

Concomitante a isso, deve-se iniciar a discussão sobre a política de segurança desses 

dados, uma vez que houve preocupação de alguns gestores do ICMBio conquanto à 

divulgação aberta sobre localização das populações de pirarucu. 
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