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Resumo:Este artigo tem como objetivo caracterizar a cadeia produtiva do pescado no nordeste do Estado
do Pará, e sua relação com o Índice de Desenvolvimento Humano em um município da microrregião do
Salgado, no sentido de identificar sua participação no desenvolvimento regional. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa. Na pesquisa pode-se diagnosticar o
funcionamento da cadeia produtiva do pescado na microrregião e seu potencial pesqueiro, evidenciando
a presença de alto volume de intermediários na comercialização e de financiadores das atividades
pesqueiras. Este trabalho apresenta como fator delimitante os atores da cadeia produtiva da cynoscion
acoupa (pescada amarela), em função de representar 30.04% do volume em toda produção pesqueira do
estado do Pará, representando um fator significativo na econômica da microrregião do Salgado do
Nordeste Paraense, no período pesquisado de 2009 a 2010. Diagnosticou-se, também, que o Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH da microrregião do Salgado é considerado médio. Os resultados
encontrados favoreceram, também, a uma discussão na direção de que a situação da população ocupada
poderia apresentar um melhor nível de IDH, se a renda resultante do processo de comercialização do
pescado produzido na microrregião fosse aplicada no município sede, evidenciando dessa forma a
existência da relação entre a produção pesqueira e o IDH da microrregião.
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1. INTRODUÇÃO 

A política desenvolvimentista da Amazônia começou em 1960 com um grande 
investimento de grupos internacionais sob a política coordenada pela Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); pelo Banco da Amazônia (BASA) que subsidia 
recursos e incentivos fiscais a esses grupos e pela SUFRAMA - Superintendência da Zona 
Franca de Manaus.  

O processo de desconcentração espacial no Brasil contribuiu para a ocupação 
territorial na Região Norte, particularmente nos estados do Pará e Amazonas, onde houve 
maior concentração a partir da década de 70. Na região norte ocorreu o aumento significativo 
na participação dos grupos de bens de consumo duráveis e de capital, com o Pará aumentando 
sua participação no Produto Interno Bruto  PIB, principalmente quando da atratividade de 
investimentos em indústrias por meio das políticas desenvolvimentistas da SUDAM. A 
participação industrial do Estado do Pará tornou-se mais expressiva a partir da década de 80 
com as modificações que ocorreram com a instalação das indústrias no estado. (NETO, 1995).  

 Nesse processo, encontram-se fatos decorrentes das relações de trabalho que ocorrem 
nas atividades pesqueiras realizadas no Pará, em particular no nordeste paraense, onde o 
pescador artesanal, profissionais ou eventuais ribeirinhos, com poucos ou quase totalmente 
desprovidos de recursos, tanto financeiros como tecnológicos, para realizar suas atividades 
pesqueiras, acabam procurando financiamento para as viagens por meio do sistema de 
aviamento local, mediante o compromisso da venda de sua produção ao financiador a um 
preço que muitas vezes é ditado pelo seu financiador. 

A importância desta pesquisa prende-se na caracterização da cadeia produtiva do 
pescado no município de Vigia de Nazaré e sua contribuição para o Índice de 
Desenvolvimento Humano da microrregião do Salgado, buscando identificar sua participação 
no desenvolvimento regional.  
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A atividade do setor produtivo pesqueiro envolve captura, beneficiamento e 
comercialização do pescado paraense, em seus aspectos econômicos, sociais, geográficos e 
institucionais, em áreas produtivas abrangendo os ambientes aquáticos do litoral do 
Maranhão, Pará e Amapá. 

A geografia da região do Salgado é marcada por intensa sazonalidade provocada pelas 
chuvas, principalmente as ocorridas no estuário do Rio Amazonas. Possui grande extensão de 
rios que se confundem em toda sua geografia, fator que influencia na captura de espécies de 
água doce por frotas costeiras em até 50 metros de profundidade por mar a fora. 

Os estuários apresentam-se como as águas de alta produtividade biológica, onde a 
produção de fitoplâncton (grande diversidade de seres vegetais que, tal como as plantas e 
algas, conseguem realizar a fotossíntese) é produto de quatro grandes forças: (i) a vazão do rio 
Amazonas, (ii) a corrente norte do Brasil, (iii) os ventos, (iv) e as micromarés. O resultado 
dessas quatro forças são águas com diferentes características entre o rio e o mar, o que 
favorece a maximização da produção do pescado, provocando dessa forma uma super 
exploração de algumas espécies de peixes em extinção como o tambaqui, o pirarucu, e do 
próprio peixe-boi (ISAAC; BARTHEM, 1995).  

Durante os últimos trinta anos, a intensificação da pesca tem aumentado a pressão 
sobre os estoques pesqueiros da várzea, onde o desenvolvimento da pesca tem sofrido grandes 
mudanças. 

A interferência de atravessadores e aviadores na cadeia produtiva é relatada da 
seguinte forma:  



 
Entre o pescador e o consumidor há sistematicamente um atravessador com 
várias denominações, em toda a Amazônia. A mais complexa cadeia de 
intermediários está no Pará. Há raros pescadores que vendem seu produto 
diretamente a peixeiros/ comerciantes ou mantêm bancas com suas famílias. 
A maior parte dos pescadores profissionais ou eventuais ribeirinhos está 
relacionada com uma cadeia, composta pelo signatário, passando pelo 
geleiro, ao balanceiro ou peixeiro, ao comerciante, depois ao consumidor. 
Em particular os autônomos têm apenas o despachante entre eles o peixeiro e 
o comerciante. Mas quando não dispõem de capital para equipar o barco, são 
obrigados a comercializar por meio do armador (LEONEL 1998. p 37). 
 

Essa intervenção é refletida no resultado final da comercialização do pescado no que 
se refere ao retorno financeiro daquele que foi o capturador do pescado produzido: o 
pescador. Reforçando esse contexto, Leonel (1998) escreve que, em Manaus, o despachante 
cobra de 5% a 25% pela comercialização, mas desconta, antes da partilha, as despesas 
adiantadas (aviadas) em mercadorias, com uma descontrolada correção monetária, cujo 
cálculo o pescador nem sempre acompanha. 

 O sistema é de parceria, por percentagem, uma forma de aviamento, em que todos 
terminam devendo ao armazém do armador e têm um saldo sempre negativo. A regra é o 
sistema de aviamento, também utilizado nos seringais, sobrevivente de relações coloniais de 
produção. Aí quase nunca vêem o dinheiro, mas os gêneros repassados são descontados pelo 
aviador (LEONEL, 1998). 

Quando o aviador não é comerciante, este contrai dívida com a casa comercial por 
meio de crédito, com o fornecimento de todos os gêneros e materiais necessários ao patrão. 
Paralelamente a isso, o patrão fornece por meio de seu crédito com o comerciante todos os 
gêneros que seus familiares (dos pescadores) necessitarem, atendendo indiretamente o 
pescador. Uma vez terminada pescaria, a conta é apresentada e o comerciante e o patrão são 
pagos.  

No Estado do Pará, desde 1995, a geração dos dados estatísticos ligados à produção 
pesqueira vem sendo realizada por meio da união de esforços de programas importantes para 
o segmento com evidência para o Projeto Estatpesca desenvolvido pelo CEPENE em todos os 
estados do Nordeste, e no Pará, sendo realizado pelo CEPNOR e o Sistema de Estatística 
Pesqueira, com atuação no controle de desembarque da produção da frota industrial e 
artesanal.  A produção e sua cadeia são apresentadas com base na diferença existente por 
tamanho do barco.  

Os donos das embarcações que não possuem meios para financiar a saída da 
embarcação para as atividades de captura e passam essa responsabilidade, como forma de 
compromisso (terceirizado), para outro ator da cadeia, denominado aviador 
(patrão/comerciante), que abastece a embarcação com gás de cozinha, alimentos para 
consumo durante a pescaria, gelo, combustível e demais gêneros. Esse mesmo aviador fica 
também responsável pelo fornecimento de alimentos e outros produtos necessários às famílias 
dos pescadores que se encontram embarcados. 

O aviador ainda realiza o adiantamento financeiro (vale) que varia entre R$ 150,00 a 
R$ 250,00 para cada um dos pescadores (braçal), aumentando o endividamento com o patrão 
(essa forma de negociação é realizada em quase todas as categorias) A tripulação da 
embarcação, dependendo da capacidade de cada embarcação é formada por: encarregado 
geral, geleiro, motorista, cozinheiro e pescadores 

Segundo Melo, (1985. p.101), muitas vezes, a dívida com o patrão ultrapassa o valor 
da divisão final do produto, caso que muitas vezes foi verificado em Vigia. O pescador, 
mesmo tendo passado semanas trabalhando na pescaria, ainda fica devendo. Por outro lado, 



 
não há garantia de que quanto maior for o tempo de pescaria, maiores serão os ganhos do 
pescador. 

Em qualquer uma das situações constitui-se uma relação de exploração e dependência 
forte entre pescadores e proprietários dos meios de produção.  Estes últimos são ligados aos 
donos de casas comerciais, que, por sua vez, são vinculados a outros comerciantes. Fica 
assim, estabelecida uma relação de comercialização entre vários elos que formam a cadeia de 
aviamento. 

 
2.1.A CADEIA PRODUTIVA DO PESCADO 
A cadeia produtiva envolve um conjunto de atividades inter-relacionadas, que podem 

ser separadas e analisadas, incluindo diferentes aspectos de produção e comercialização em 
um setor produtivo. Num estudo de cadeia produtiva são observadas as questões referentes ao 
fornecimento de insumos, à disponibilidade de crédito, à manutenção de equipamentos, à 
produção, ao beneficiamento e à comercialização (CINTRA et al. 2007). 

As indústrias de pesca formam o setor de transformação.  Agregam valor ao produto 
por meio de alterações em sua forma de apresentação e condições de conservação, no sentido 
de atender às necessidades do consumidor final. O acesso ao produto final fica sob a 
responsabilidade do segmento de distribuição, por meio de feiras livres, intermediários, 
supermercados, peixarias, ambulantes e, em alguns casos, envolvem os próprios produtores, 
estando o consumidor final no encerramento da cadeia, após a aquisição do produto para o seu 
consumo, ou de sua família.  
 Para Diegues (1995 apud CINTRA 2007), a pesca artesanal é praticada por pescadores 
autônomos, sozinhos ou em parceria, que participam diretamente das capturas com uso de 
instrumentos relativamente simples. Sua remuneração é realizada por meio de partilha e sua 
produção é destinada ao mercado nacional. Outra característica é a dependência dos 
pescadores artesanais em relação aos intermediários de produtos. O Estado do Pará possui 
mais de 20% do total de pescadores do Brasil, em sua maioria artesanais, não considerando a 
significância daqueles não matriculados em colônias de pescadores (CABRAL, 2002.). 
 Na discussão quanto à realidade da produção pesqueira, segundo Diegues (1995, apud 
CABRAL, 2002), é por estas e outras razões que se pode afirmar que, no Brasil, o sistema 
estatístico pesqueiro ainda é impreciso e, por isso, cria uma barreira para o melhor 
gerenciamento do setor, especialmente do segmento artesanal. Do total de cerca de 970 mil 
pescadores registrados, 957 mil são pescadores e pescadoras artesanais, segundo o Ministério 
da Pesca- MPA (setembro 2011). Estão organizados atualmente em cerca de 760 associações, 
137 sindicatos e 47 cooperativas.  

A Região Norte, novamente, liderou o cenário da pesca extrativa continental, sendo 
responsável por 55,7% da produção pesqueira de água doce brasileira, a qual foi fortemente 
impulsionada pelos estados do Amazonas (70.896 t) e do Pará (50.949 t), que somados foram 
responsáveis por, praticamente, a metade da produção pesqueira continental do Brasil (49% 
do total capturado), ou seja, 239.492,6 (t) em 2009 e 248.911,4 (t) em 2010, segundo o 
Boletim Estatístico de Pesca e Aqüicultura/MPA/2010.  

A pesca extrativista como uma atividade tradicional praticada desde antes da 
colonização, pelas comunidades indígenas; a partir origem extrativista marinha, 41% 
extrativista de águas interiores e o restante de aqüicultura. Desse total, 87,5% corresponde à 
produção da frota artesanal ou de pequena escala (ISAAC, 2008). Em dados do MPA/2011, 
São produzidos no Brasil 1.240mil (t) de pescado por ano, sendo que cerca de 45% dessa 
produção é da pesca artesanal. No ano de 2010 o Brasil produziu 1.264.765 t, registrando-se 
um incremento de 2% em relação a 2009, quando foram produzidas 1.240.813 t de pescado. 
 
2.2. ESTIMATIVA DE CAPTURAS 



 
 O volume do pescado capturado pode estar sendo ainda subdimensionado, haja vista 
que a coleta de dados realizada não reflete a realidade. A coleta é feita muitas das vezes por 
pesquisadores e pouco pelos agentes governamentais, não havendo, inclusive, registros da 
expressividade do volume de peixe capturado e consumido pela população rural, uma vez que 
a coleta acontece, principalmente, em alguns portos de desembarque (BARTHEM; 
GOULDING, 2007).  
 Há poucas informações a respeito da sazonalidade dessa captura, principalmente 
quando se trata dos períodos de cheias na região, época em que a prática da pesca e captura 
fica prejudicada. Além disso, há os períodos de defeso instituído por órgãos governamentais 
sob o acompanhamento dos Sindicatos e Colônias de Pescadores.  
 
2.2.1. A COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS 
 Na composição dos peixes ósseos é representada por 82% do volume total de peixes, 
estando a cynoscion acoupa (pescada amarela) representando 19% do total capturado. O 
volume de pescado capturado varia de acordo com a de atuação de cada tipo e modalidade de 
pesca, tipos de embarcações utilizadas no processo e de seu poder de pesca e autonomia 
(ISAAC et al. 2006, p.15). 
 Dos tipos de embarcações utilizadas para a atividade pesqueira, a cynoscion acoupa 
está presente como espécie capturada por meio de canoa motorizada, barco de pequeno e 
médio porte e barcos industriais.   Quando considerados 62% do peso e 49% das receitas de 
pesca, estes estão concentrados sobre as espécies que ocorrem em ambientes marinhos e 
estuarinos, todos, alvo da pesca artesanal costeira e de estuário. 
 
2.2.2. MODALIDADES DE PESCA 

A atividade pesqueira pode ser dividida de acordo com sua finalidade econômica e 
tipo de tecnologia ou apetrecho utilizado. Segundo Isaac (1998, p. 23), essa atividade pode ser 
pesca de subsistência sem fins lucrativos, pesca artesanal de pequena escala, pesca artesanal 
de maior escala e pesca industrial. 

 As frotas de maior poder de pesca, quase na sua totalidade são de origem 
paraense, e quando desembarcam no Amapá, dirigem-se preferencial-mente 
para Santana e Calçoene. Apesar de utilizar barcos de madeira, pelos 
volumes de produção, número de pescadores por barco e tamanho de 
embarcações esta pesca pode ser classificada na categoria de pesca artesanal 
de maior escala (CABRAL, 2002, p.40). 
 

2.2.3. A FROTA PESQUEIRA 
 Segundo a classificação utilizada nas estatísticas do IBAMA para a frota pesqueira 
paraense é composta por: montaria, canoa, canoa motorizada, barco de pequeno porte, barco 
de médio porte, barco industrial e geleira. 

Há discussão sobre a categoria das embarcações, haja vista a imprecisão no conceito 

frota que possui barcos de aço e guincho elétrico para recolhimento de redes, além da 
capacidade de refrigeração dos produtos a bordo, é a camaroeira, que é a única considerada 

 
Os dados apresentados no resultado do Diagnóstico da Pesca no Litoral do Estado do 

Pará, correspondente ao ano 2000, no município de Vigia de Nazaré, contêm diferentes 
números de embarcações. O CEPNOR (Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros 
da Região Norte do Brasil) informa 812; a Colônia de Pescadores, 2.500; e o MADAM
Programa Manejo e Dinâmica em Áreas de Manguezais não informa nenhum. Segundo 
informações do ESTATPESCA/IBAMA, deveriam existir 6.000 embarcações ativas. 



 
O controle da produção, segundo o relatório do mesmo diagnóstico, é realizado apenas 

com embarcações cadastradas, mostrando que os conflitos existentes entre os diferentes atores 
interessados e a queda na produção pode ser indicador de que o esforço de pesca está 
crescendo. Isso sem contar com a frota ilegal que foi estimada pelos próprios pescadores em 
aproximadamente 20 barcos. (ISAAC, 2006). 

O pescado paraense é responsável por grande parte do abastecimento brasileiro. 
Segundo o Boletim Estatístico da Pesca e Aqüicultura do Ministério da Pesca (2010), 11.31% 
do total da produção pesqueira brasileira sai do Pará, e 52,22% do total da região norte é 
fisgado em águas paraenses. Logo, o Estado do Pará apresenta um grande potencial na 
produção do pescado, sendo, segundo essa pesquisa, maior responsável por esse montante o 
pescador artesanal. 

 
3. METODOLOGIA: 

 
É uma pesquisa quantitativa Richardson (2008), onde buscou-se, junto aos órgãos 

oficiais e entidades públicas, dados relativos a atividades pesqueiras dos municípios de 
Colares, Curuçá, Maracanã, Marapanim, São Caetano de Odivelas, São João de Pirabas, 
Salinópolis e Vigia de Nazaré. Quanto ao seu delineamento, trata-se de uma pesquisa de 
cunho bibliográfica onde o aporte de seu referencial foi lastreado em  títulos publicados 
acerca do tema, assim como em revistas e artigos científicos. 

As modalidades de pesca objeto deste estudo obedecem à conceituação disposta pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Ministério do 
Meio Ambiente MMA. A complementação dos dados da pesquisa foi fornecida pelo Centro 
de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Norte CEPNOR. 
 
 

4. A PRODUÇÃO PESQUEIRA POR ARTE DE PESCA 
 
A produção pesqueira na Região Norte é fruto de uma diversidade de artes e métodos 

de captura (tecnologia de pesca), os quais incluem desde um simples anzol, como os de 
espinhel, até as grandes redes de arrasto de fundo, sendo que a maior parte de artefatos de 
pesca para a produção pesqueira é utilizada em pescarias de caráter artesanal.   

A pesca artesanal não se limita a barcos tipo montaria e de pequeno porte.  Essas 
embarcações podem chegar a uma capacidade de armazenamento superior a 30 toneladas, 
dada as faltas de especificação, padronização e controle por parte dos órgãos oficiais quando 
do controle de desembarque e registros tanto nas Colônias de pescadores, quanto nos registros 
do CEPNOR/IBAMA. 

Em 2003, a produção pesqueira advinda de capturas marinhas e estuarinas no Brasil 
foi de 484.592,50 t, com a Região Norte contribuindo com 20%.  O Estado do Pará teve uma 
participação de 92,52% do total de 93.305,50 t, representando 19,25% do total nacional 
(ALMEIDA, 2005). A produção básica dessa cadeia está concentrada na cynoscion acoupa 
(pescada amarela) e seus subprodutos. Da mesma forma, a produção da pescada amarela e 
seus subprodutos referentes aos períodos de setembro de 2004 a outubro de 2008. A Tabela 1 
expõe a composição do valor total de pescado produzido por município da microrregião do 
Salgado. 

A produção brasileira de pescado do ano de 2007 alcançou um volume de 1.072.226,0 
toneladas e apresentou um crescimento de 2% quando comparado a 2006. O valor da 
produção em reais corresponde a 3.603.726.475,0, devido à produção de lagostas, camarões 
da pesca extrativa marinha e da carcinicultura (IBAMA, 2007). 

 



 
Tabela 1 - Produção e valor total da produção desembarcada no Estado do Pará, por 
município da microrregião do Salgado no ano de 2006. 
 

Município 
Produção Estimada 
(t) 

Valor Total da Produção 
(R$) % 

Colares 648,7 1.850.168,96 0,5 
Curuçá 3.792,80 13.126.888,18 3,7 
Maracanã 1.318,30 3.453.892,65 1 
Marapanim 476 1.276.283,69 0,4 
São Caetano de Odivelas 2.374,70 7.646.496,75 2,2 
São João de  Pirabas 5.024,60 13.214.191,02 3,7 
Salinópolis 1.175,80 3.113.644,04 0,9 
Vigia de Nazaré 19.310,00 72.959.162,27 20,6 
TOTAL Microrregião do 
Salgado 34.120,90 116.640.727,56 33 
Total de Outros Municípios do 
Pará  44.324,70 236.746.310,95 67 
TOTAL 78.445,60 353.387.038,51 100 

Fonte: CEPNOR / IBAMA -2006. 
 

Na Tabela 1 é visível a enorme diferença do volume de captura presente entre o 
município de Vigia de Nazaré e os demais municípios da microrregião do Salgado.  Dos 
100% do total capturado, Vigia de Nazaré apresenta uma participação de 20,6 %, 
representando 30,8% do total de captura produzido de todos os outros municípios da 
microrregião. Essa diferença é evidenciada porque o município se coloca como o segundo 
maior pólo pesqueiro de Estado, com presença de indústria de beneficiamento do pescado, 
além do grande número de intermediários que comercializam e por vezes financiam todo o 
processo de captura. Os peixes comercializados têm diferentes destinos mercadológicos, 
podendo chegar a mercados nacionais, como os de São Paulo, e internacionais, como os dos 
Estados Unidos e Japão. 

Buscou-se um recorte dos dados nas pesquisas de Carvalho (2005), referentes a 
atividades pesqueiras realizadas no período de setembro de 2004 a outubro de 2005. Segundo 
a pesquisa, ocorreu o acompanhamento de 18 embarcações de diferentes tamanhos e 
motorização que atuam em diversas áreas de pesca (marinho, estuarino e águas interiores), 
com diferentes apetrechos de pesca (rede, espinhel). Os resultados alcançados refletem as 
atividades de pesca no município de Vigia de Nazaré, onde o valor financeiro advindo do 
pescado é base para os cálculos dos custos da atividade e a partilha entre os atores da cadeia 
produtiva. 

Neste estudo, foi considerado o capital investido na atividade pesqueira como 
combustível, mão-de-obra e outros insumos que interferem diretamente na composição da 
receita liquida da atividade de pesca. Feita a negociação, do resultado da venda são retiradas 
todas as despesas contraídas quando do aviamento para a saída do barco para a atividade 
pesqueira, incluindo, ainda, aquelas contraídas pelas famílias dos pescadores embarcados que, 
na sua ausência, foram atendidas pelo comerciante aviador, e um percentual como se fossem 
juros do investimento realizado. A divisão do lucro líquido depende das várias formas de 
negociação realizadas pelas partes antes da saída do barco. Tudo depende, portanto, de cada 
tipo de embarcação, obedecendo-se ao tipo de embarcação e apetrecho de pesca na 
composição da produção e receita. A média da remuneração daqueles que trabalham 
diretamente com a pesca artesanal nas diferentes modalidades de pesca encontra-se 
representado na Tabela 3. 



 
 

Tabela 3 - Remuneração média mensal dos trabalhadores artesanais, por tipo de barco e 
apetrecho no município de Vigia de Nazaré setembro de 2004 a outubro de 2005. 
 

Discriminação 
Embarcação-Apetrecho 

BMP rede 
BPP 
rede 

CAM 
rede 

CAN-MON 
rede 

BMP 
espinhel 

BPP 
espinhel 

 
Encarregado geral 2.695,5 512,02 283,4 -  279,31 737,89 

Encarregado do barco 
auxiliar 498,8   -   - 259,81  - 
Geleiro 635,3 274,31 362,12  - 209,48 516,11 
Motorista 697,21 -  -   - 209,48 516,11 
Cozinheiro 486,92 -   -  - -  -  
Pescador 311,77 218,51 146,09 122,63 151,47 357,7 

   Fonte: Adaptado de Carvalho (2005, p.168) 
 
Segundo a Tabela 3, as maiores remunerações ocorrem nos barcos de médio porte com 

rede, destacando-se em termos de valores o encarregado geral, que alcança 74,13% de 
diferença superior ao da remuneração percebida pela segunda maior remuneração (motorista), 
enquanto os demais pescadores somados alcançam 40,2% do quantitativo percebido pelo 
encarregado geral. Essa remuneração média mensal tem forte participação no movimento da 
economia local nessa categoria profissional, sendo a de maior expressividade, uma vez que a 
vocação presente no município pesquisado é a pesca. 
 

No Estado do Pará, as estatísticas pesqueiras publicadas pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA/2007 mostram que, nos anos de 
2005 a 2007, o volume de captura sofreu expressivas mudanças, quando nas estimativas 
pesqueiras (considerado o total da produção obtida por meio de captura, compra ou criação). 
Para esses períodos os resultados mostraram um volume extrativo de 146.895,5 (2005), 
152.830,0 (2006), 129.981,5 (2007), externado uma realidade de redução do volume 
pesqueiro de 11,5% quando relacionados os anos de 2005 e 2007 e, 14,9% na comparação de 
2006 e 2007. Na Tabela 4 encontram-se distribuídos nos anos de 2005 a 2008 a produção da 
microrregião do Salgado. 
 

Tabela 4 - Tabela comparativa da composição da produção pesqueira da pescada amarela 
capturada na microrregião do Salgado. 
          (toneladas) 

Produção 
 

Local 
 

2005 
 

2006 2007 2008 

Pescada amarela (t) 
Microrregião do 

Salgado 9.430 10.030 14.500 - 

Pescada amarela (t) 
Outros municípios 

4.708 3.757 3.269 3.901 

Total (t) 
- 

14.138 13.787 17.769 - 

Outros peixes(t) 
No Estado do Pará 

69.553 64.658 41.226 93.785 

Total Produção (t) 
 
- 83.691 78.445 58.995 97.686 

Fonte: Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (2009) 
 



 
O relatório publicado pela Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura referente ao 

período de janeiro a dezembro de 2008 não apresenta a produção da cynoscion acoupa 
(pescada amarela) por microrregião, uma vez que se trata de relatório preliminar. Porém, 
pode-se perceber que houve forte redução de captura da cynoscion acoupa neste ano. Quando 
realizado cálculo de venda por quilograma de R$ 5,40 (ano base 2007), o resultado da receita 
alcança R$ 21.065.400,00, o que representa um valor inferior a 1/3 da receita do ano anterior.  

A análise da diferença do pescado produzido entre os anos de 2005 a 2008 mostra um 
forte decréscimo da produção da Pescada Amarela, reforçando o pensamento pautado na 
sobrepesca e na captura predatória da fauna acompanhante narrado por Barten (2007) e Issac 
(2006), bem como seus reflexos ambientais e econômicos. O fato repete-se em 2008, mesmo 
havendo elevação da produção do pescado que apresentou um total de 97.687 t, cuja receita 
não representou uma alavancagem financeira, dado ao valor do preço de venda das outras 
espécies, que podem ser de baixa atratividade. 
 

5. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO  IDH 
 

O IDH considera além PIB per capita, a longevidade e a educação. A longevidade é 
medida por meio da expectativa de vida do indivíduo ao nascer, enquanto a educação é 
avaliada pelo índice de indivíduos matriculados em todos os níveis de ensino e pelo índice de 
analfabetismo. Quanto à renda, sua mensuração é feita por meio do PIB per capita em dólar, 
considerando a paridade do poder de compra, eliminadas as diferenças de custo de vida entre 
os países. As três dimensões apresentam a mesma importância no índice, com variação de 
zero a um (PNUD, 2009). 

As pesquisas coordenadas pela Agência de Noticias dos Direitos da Infância  ANDI 
mostram que 39,1% questões relacionadas com a educação aparecem nas amostras analisadas; 
já a renda representa 21,5%, tendo a expectativa de vida menor expressividade, pois aparece 
s
frequentemente, o que mostra que o conceito de desenvolvimento está sendo absorvido pela 

VIVARTA, 2003 p. 53). 
Por essa diversificação e riqueza na variação ambiental e 

profusão aquática, fala-se de uma vocação para a pesca. Na verdade 
tal vocação só tem sentido ao atentar-se para os fatores sociais que 
humanizam e imprimem especificidades às regiões que compõem seu 
território e que constroem sua territorialidade. Essa humanização da 
região supõe uma dialética entre homem e natureza, tornando seus 
recursos em objeto de manejo para fins diversos. Por esta razão, ao se 
pensar os recursos naturais como objeto de manejo ou foco de cadeias 
produtivas, tem-se logo como corolário o pensar nas especificidades 
sociais pertinentes. [...] o bens oriundos dos ecossistemas aquáticos, 
ao se tornarem recursos, pressupõem a presença humana em sua 
relação (FURTADO, 2002, p.25). 

 
O Brasil não pode ser considerado um país pobre, mas sim injusto, estando essa 

injustiça social presente originalmente na contingência de pobres na sociedade. Os negros são 
os mais atingidos por essa realidade. O relatório do PNUD de 1999 mostra que os negros 
representam 45% dos brasileiros, correspondendo a 64% dos pobres e 69% dos miseráveis. A 
pobreza atinge mais desproporcionalmente as crianças em idade de zero a 14 anos 
(VIVARTA, 2003 p. 53). 

Compreende-se, portanto, que o tratamento dado à situação da pobreza que ultrapassa 
a esfera mediana de decisão. Depende, então, de forças políticas e sociais para sua 



 

Quando são populações marginais ou desfavorecidas que atraem a atenção jornalística, os 
efeitos da mediat
(BOURDIEU, 2003 p.67).As características dos municípios da microrregião do salgado são 
apresentadas no quadro 1. 
No quadro 1 apresenta-se segundo dados publicados por órgãos oficiais referentes a ano de 
2009.as características dos municípios-alvo da pesquisa, os quais encontram-se localizados na 
microrregião do salgado no nordeste paraense.  
 

Município Área 
Km2 

População 
IBGE/2007 

Posição em produção 
Pesqueira 

Outras Vocações 

Colares 
 

609,80 
 

10.901 
 

8a 
Turismo Religioso 

 
Curuçá 

 
673,30 

 
33.678 

 
3a 

 
Turismo ecológico 

 
Maracanã 

 

 
773,90 

 
29.296 

 
5a 

 
Belas praias 

Marapanim 
 

773,90 26.651 7ª Belas praias e 
turismo cultural 

 
São Caetano de 

Odivelas. 

 
 

724,10 

 
 

16.179 

 
 

4ª 

Turismo cultural 
Pesca esportiva 

Grande produção de 
caranguejo 

São João de 
Pirabas 

 
706,30 

 
18.919 

 
2ª 

Belas praias e danças 
folclóricas 

Salinópolis 
 

217,19 
 

37.066 6ª Belas praias como 
atração turística 

Vigia 
 

557,10 43.847 
 

1ª (microrregião) 
2ª (Estado do Pará) 

Turismo de carnaval 

QUADRO 1- Características dos municípios 
Fonte: SEPOF/IBGE, 2009. 

 
5.1. INDICADORES SOCIAIS  

Para análise dos indicadores sociais foram utilizados os dados publicados no mapa 
social dos municípios paraenses, e produzidos pela Secretaria Estadual de Planejamento 
Orçamento e Finanças do Estado do Pará/2008.Onde  encontram-se dados em termos de 
ordenamentos anuais em recortes que não atendem a todos aos anos compreendidos no 
período de 2000 a 2007, com intervalos irregulares, o que impossibilita uma sequência mais 
precisa em termos analíticos da situação em relação a tempo e espaço. Isso se reforça quanto é 
considerado o fato de a mensuração censitária ocorrer em intervalos de 10 em 10 anos.  

Da mesma forma, os dados do censo realizado pelo IBGE em 2000 informam que o 
Estado do Pará possuía uma população de 7.249.160 habitantes. Desse quantitativo, 43.847 
encontravam-se no município de Vigia de Nazaré, com 11.764 pessoas de 10 anos ou mais de 
idade, com sua força de trabalho ocupada, sendo divididas por diferentes posições de 
ocupação. Na capital, Belém, com 1.450.540 habitantes, apresenta 31,74% de população 
ocupada, e os municípios de Colares com 36,28%, Curuçá 17,85%, Maracanã 26,31%, 
Marapanim 25,34%, São Caetano de Odivelas 36,61%, São João de Pirabas 24,95%, 
Salinópolis 33,24% e Vigia de Nazaré 26,83%. 

Do quantitativo da população ocupada  POC, na cidade de Belém, 33,44% possui 
carteira assinada, ficando os municípios de Colares com 5,78%, Curuçá 8,90%, Maracanã 
3,04%, Marapanim 4,13%, São Caetano de Odivelas 4,46%, São João de Pirabas 7,09%, 
Salinópolis 15,02% e Vigia de Nazaré com 7,73%.   A diferença em relação ao número de 



 
empregados entre as duas localidades é bastante evidenciado, chegando a um quantitativo de 
4,32 vezes acima do apresentado no município alvo da pesquisa. Isso reforça a visão de que 
ainda é tímida a oferta local de trabalho com carteira assinada, o que pode contribuir para os 
níveis de pobreza em Vigia de Nazaré. É evidente ainda que o número de pessoas ocupadas, 
porém não remuneradas, é bem próximo ao dos trabalhadores que produzem para seu próprio 
consumo. 

Nos municípios pesquisados, a maioria da População Ocupada (POC) do período 
referente ao ano 2000 tinha uma remuneração de até um salário mínimo, ou seja, 31,75% do 
total de trabalhadores do Estado do Pará. Nos municípios de Belém encontram-se 25,70%, 
Colares 35,11%, Curuçá 50,35%, Maracanã 35,75%, Marapanim 39,03%, São Caetano de 
Odivelas 46,01%, São João de Pirabas 40,02%, Salinópolis 41,65% e Vigia de Nazaré 
35,85%, reforçando os dados apresentados anteriormente ao que se refere às possibilidades de 
influência na pobreza nesses municípios.  

Vigia, além de apresentar maior densidade demográfica, apresenta a pesca como sua 
atividade principal e vocação do município, estando 32,94% da POC (pessoas ocupada) 
atuando em atividades ligadas à agricultura, pecuária, exploração florestal e pesca. O 
quantitativo financeiro percebido pelos trabalhadores vigienses é que movimenta a economia 
local, ficando clarificada a situação de que há tímida expressividade para o desenvolvimento 
local, mesmo representando grande potencial pesqueiro na microrregião. Entretanto, os IDH 
dos municípios de Salinópolis e Vigia posicionam-se acima do apresentado pelo Estado do 
Pará como um todo, sendo considerado médio diante de uma escala 0,500 a 0,799, estipulado, 
em acordo entre os países segundo o Programa das Nações Unidas  PNUD. Já o da cidade de 
Belém apresenta um índice de 0,810 (Tabela 5), o que é considerado alto desenvolvimento 
humano. 
 

Tabela 5 - Composição do Índice de Desenvolvimento Humano (1970 a 2000). 
 

Municípios 
 IDH-M  

1970 
 IDH-M   

1980 
 IDH-M  

 1991 
 IDH-M 

2000 

ESTADO DO PARÁ 0,341 0,480 0,663 0,720 
BELÉM 0,547 0,749 0,796 0,810 
Colares 0,361 0,452 0,486 0,712 
Maracanã 0,382 0,469 0,484 0,660 
Marapanim 0,359 0,456 0,480 0.700 
São Caetano de 
Odivelas 0,393 0,543 0,512 0,700 
Salinópolis 0,370 0,480 0,504 0,740 
Vigia 0,366 0,490 0,497 0,730 

  Fonte: SEPOF/2008. 

 A Tabela 5 demonstra uma evolução do IDH dos municípios da microrregião do 
Salgado, no período que compreende os anos de 1970, 1980, 1991 e 2000, períodos em que 
foram realizadas pesquisas e apresentados os resultados. Porém, deixaram de ser apresentados 
os resultados dos municípios de Curuçá e São João de Pirabas por não haver\ dados completos 
desses municípios, impossibilitando que sejam feitas suas respectivas análises. 
 Os municípios de Salinópolis, Vigia e Colares com crescimento de 0,236, 0,233 e 
0,226 nos IDH, respectivamente, apresentam maior crescimento na microrregião, embora 
todos os outros também tenham  crescido progressivamente nas últimas três décadas quanto 



 
comparados ao IDH de 2000, como ano de referência.  Esses baixos índices anteriormente 
apresentados demonstram que os municípios eram considerados de baixo desenvolvimento 
segundo o preconizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  PNUD. 

 Dos municípios da microrregião do Salgado, apenas Maracanã, Marapanim e São 
Caetano de Odivelas apresentaram no ano 2000 os menores índices, porém, permanecem 
como médio desenvolvimento. 
 Há de se considerar que os dados referentes aos indicadores de longevidade, educação 
e renda apresentados pela SEPOF/2008, considerando as décadas de 1970 a 1980 e 1991 a 
2000, mostraram um crescimento de 32%, o que pode ter contribuído para melhor qualidade 
de vida da população belenense, incluindo aí a melhoria no seu poder de consumo. 
 Quanto ao município de Vigia de Nazaré, o índice apresentado representa um médio 
desenvolvimento humano, pois se encontra em 0,730. Isso pode ser resultante do total de 
3.482 pessoas acima de 10 anos pesquisadas, das quais 3.199 não apresentam qualquer 
instrução; 23.045 pessoas têm um tempo de estudo de 1 a 8 anos; 3.839 estudaram entre 9 e 
11 anos, e apenas 216 pessoas estudaram acima de 12 anos, com 183 pessoas sem 
informações do grau de instrução. Esse fator pode ter contribuído para o resultado 
apresentado. 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este trabalho analisa a evolução das atividades de pesca dos municípios da 

microrregião do Salgado e sua influência no desenvolvimento local, tendo como delimitação 
os municípios de Colares, Curuçá, Maracanã, Marapanim, São Caetano de Odivelas, São João 
de Pirábas, Salinópolis e Vigia de Nazaré, em um universo de onze municípios. Foram 
selecionados como alvo da pesquisa por apresentarem maior expressividade nas atividades de 
captura e comercialização da produção, bem como tornar mais visível a relações de trabalho, 
financiamento e os índices de desenvolvimento local por meio das atividades extrativistas em 
águas continentais, marinhas e estuarinas. 

Evidenciaram-se, portanto, na história de ocupação da Amazônia, as características da 
pesca artesanal e industrial por meio das modalidades pesqueiras pautadas no tipo de 
embarcações utilizadas, assim como os instrumentos e tecnologia de pesca empregada para a 
produção pesqueira nos municípios. Nesse sentido, a cidade de Belém do Pará apresenta-se 
com maior volume de pescado produzido, acompanhada em seguida pelo município de Vigia 
de Nazaré e outros componentes da microrregião do Salgado, sequencialmente apresentados 
pelo volume de produção pesqueira.  

Do volume financeiro advindo da pesca na microrregião, o trabalho mostra que o 
pescador artesanal no processo de divisão ou partilha dos resultados da pesca é o que fica com 
a menor parte, haja vista a mesma ser realizada com base no grau de importância da tripulação 
de cada tipo de embarcação e de acordo com cada uma das cadeias produtivas, fortalecendo a 
visão do grau de participação do agente intermediário ou atravessador desde o início do 
processo de pesca. 

Quanto ao pescador, por não dispor de meios para lançar seu barco nas águas ou por 
depender de outros para efetivar seu labor, acaba sendo atraído por aquele conhecido como 
aviador, figura importante no cenário pesqueiro, com alto poder de decisão, principalmente na 
comercialização do pescado capturado, uma vez que o pescador ou dono do barco já sai do 
porto com um alto endividamento para com esse ator da cadeia produtiva. 

A maioria dos pescadores conhecidos como chapas ou braçais, também são 
subsidiados pela figura do aviador, agente que intermedia e entrega a suas famílias tanto 
víveres para consumo enquanto o pescador estiver pescando, como financia outras despesas, 



 
formando uma nova relação que, em tempos de exploração da borracha na Amazônia, tornou-
se comum para o endividamento dos trabalhadores.  

Na avaliação dos resultados demandados dos dados de longevidade, educação e renda 
dos municípios-alvo da pesquisa torna-se claro que, mesmo em desvantagem em relação à 
capital Belém, os Índices de Desenvolvimento Humano de todos os municípios da 
microrregião encontram-se como de médio desenvolvimento, ano de referência 2000. Porém, 
a situação de sua população ocupada poderia apresentar-se em melhor nível se a renda 
resultante do processo de comercialização do pescado produzido na microrregião fosse 
aplicada nos municípios sede.  Isso seria possível se, em vez de venderem o peixe in natura, 
este pudesse ser beneficiado nos próprios municípios de desembarque por meio de indústrias e 
frigoríficos locais com agregação de valor ao produto pesqueiro. Essa integração produtiva 
poderia ocasionar melhores preços de venda, fato que iria colaborar para o nível de emprego e 
renda da população. 
 Às entidades de fomento a pesca associadas às colônias e outros representantes dos 
pescadores, caberia o planejamento de medidas de proteção ao ambiente de pesca e o 
desenvolvimento de projetos que fortalecessem a categoria em uma, quem sabe, futura 
formação de clusters, cooperativas, associações e ordenamento pesqueiro gerenciados pelas 
entidades representativas desses atores do pescado. Fato que poderia reduzir ou até eliminar a 
interferência dos atravessadores no processo de comercialização do pescado produzido.  

Esse cuidado deve ser tomado quanto ao potencial pesqueiro da microrregião, pelo 
controle das atividades predatórias de captura em decorrência da alta mortandade da fauna 
acompanhante, principalmente as que ocorrem na pesca do camarão e nas demais 
modalidades com redes de arrasto. 

As constatações que resultam da pesquisa levam a uma conclusão de que muito ainda 
tem que ser feito para uma melhoria significativa na qualidade de vida dos munícipes da 
microrregião do Salgado, com implementação de políticas publicas e sociais que envolvam a 
participação de organizações do terceiro setor e universidades que contribuam para a elevação 
resultados econômicos e financeiros da microrregião.  

Finalizando, esta pesquisa procura trazer contribuições para a atividade pesqueira que 
apresenta grande participação e importância econômica e social para toda a microrregião do 
Salgado e para o Estado do Pará. 
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