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APRESENTAÇÃO 

 

É com grande satisfação que trabalhamos para dispor à 

sociedade do estado do Maranhão a edição do livro Aspectos 

Socioeconômicos e Ambientais de comunidades pesqueiras do estado 

do Maranhão. Esta é uma obra feita de diversos trabalhos realizados 

nos cursos de Engenharia de Pesca e Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e do curso Técnico em 

Aquicultura do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA), na área de levantamentos socioeconômicos e 

recursos pesqueiros. Reflete o trabalho dos professores e alunos em 

comunidades pesqueiras, a fim de expor a realidade local de cada 

comunidade pesquisada e, sobre múltiplos olhares, perceber a real 

situação dos pescadores envolvidos na atividade, seus anseios, sua 

percepção ambiental, sua qualidade de vida e suas perspectivas futuras.  

O estado do Maranhão abriga uma diversidade de comunidades 

pesqueiras, tanto no que se refere à pesca em água doce como em água 

salgada. Este fator nos faz pensar em inúmeros questionamentos 

científicos, especialmente no que diz respeito à sua biodiversidade de 

organismos encontrados e à manutenção dos ambientes estudados. 

Sob múltiplos olhares, especialmente o olhar do pescador para a 

sua realidade, pudemos perceber em cada local estudado a necessidade 

da pesquisa aprofundada capaz de subsidiar planos de manejo para 

estas comunidades. 

O Edital N° 23/2016 – PPG/Editora UEMA busca incentivar a 

pesquisa científica, principalmente a de natureza inédita, uma forma de 

divulgar conhecimentos que sejam reais para o desenvolvimento do 

Estado. 

Assim, fica clara a relevância do presente livro, o qual obteve 

avaliações prévias de pesquisadores que conhecem e trabalham a 

temática. E temos a certeza de que este livro, além de divulgar 
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informações sobre algumas comunidades pesqueiras, será importante 

para a organização de políticas que possam objetivar a conservação e 

preservação dos recursos existentes em suas localidades.  

 

                                                               As autoras 
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LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES DA 

COMUNIDADE ARRAIAL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

SÃO LUÍS, MARANHÃO, BRASIL 

 

Jailza Freitas1 

Roseana Chiara Cordeiro Cavalcante1 

Alline Vieira Coelho1 

Clenilde Alves de Oliveira1 

Marina Bezerra Figueiredo2 
 

A produção nacional de pescado é obtida da pesca artesanal, pesca 

industrial e do cultivo de organismos aquáticos ou aquicultura. Na pesca 

artesanal, estima-se que estejam envolvidos aproximadamente 700.000 

pescadores, agrupados em colônias distribuídas entre 23 Federações 

Estaduais (BORGHETTI, 2000). Das três formas de pesca citadas, estudos 

comprovam que, por meio da pesca artesanal advém a maior produção de 

pescado no país, que é um fator importante para o estudo de comunidades 

pesqueiras e desembarques de pescados feitos nestes locais.  

De acordo com a FAO (2012), 357 milhões de pessoas são 

diretamente dependentes da pesca de pequena escala, que emprega mais de 

90% dos pescadores do mundo. Os dados do Registro Geral da Pesca 

(RGP) do Ministério da Pesca e Aquicultura no Brasil (MPA) em 2010 

apontam que 853.231 pescadores profissionais ativos foram registrados nos 

27 estados do Brasil (MPA 2012). 

Os pescadores artesanais mantêm contato direto com o ambiente 

natural e possuem um vasto conhecimento acerca do comportamento, 

biologia e utilização dos recursos naturais da região onde vivem. Tais 

conhecimentos ainda não são devidamente aproveitados, no que diz 

respeito à manutenção e o uso sustentável desse recurso natural do qual 

necessitam indistintamente para viver. 

                                                             
1 Graduada em Engenharia de Pesca- Universidade Estadual do Maranhão 
2 Professora do curso de Engenharia de Pesca- Universidade Estadual do Maranhão 
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Os estudos envolvendo as comunidades pesqueiras e ambiente 

devem levar em conta principalmente dois componentes importantes: 

primeiramente as situações de vida da comunidade estudada, devido suas 

realidades e a forma em que praticam a atividade. E em segundo a 

utilização sustentável dos recursos naturais locais, pois estes recursos a 

cada momento são mais explorados e os efeitos de sobrepesca são visíveis 

nos dias atuais em comunidades pesqueiras, trazendo sérias consequências 

para o ambiente aquático e seus organismos. 

Possuindo o segundo maior litoral do Brasil, o estado do 

Maranhão possui 92% da produção pesqueira artesanal proveniente do 

litoral costeiro (ALMEIDA et al., 2006). Estas informações dão uma ideia 

de como a pesca artesanal é uma atividade de grande importância no 

Estado, pois na sua maioria, é uma atividade que além de obter uma renda, 

também é uma atividade de subsistência.  

A comunidade pesqueira de Arraial está situada na zona rural do 

município de São Luís, possuindo aproximadamente 100 pescadores, 

muitos advindos de municípios como Axixá, Raposa, São José de Ribamar 

e Icatu, todos pertencentes ao estado do Maranhão. 

O presente trabalho analisa o perfil socioeconômico dos pescadores 

artesanais da comunidade pesqueira de Arraial, observando seus aspectos 

socioeconômicos e culturais e verificando a inter-relação da pesca com as 

condições do ambiente e a sua importância para a comunidade. A 

relevância do estudo em conhecer como estas comunidades surgiram, nos 

mostra como as áreas de litoral influenciam no modo de vida das 

comunidades pertencentes a elas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O litoral do Maranhão possui extensão de 640 km e é formado por 

regiões distintas quanto à fisiografia e geologia (STRIDE, 1992). A 
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comunidade de Arraial pertence à microrregião da zona rural do município 

de São Luís e tem a pesca como principal atividade de subsistência (Figura 

1). 

 

 

 
              Figura 1. Localização da área de estudo. 

 

Obtenção das informações 

 

As informações para este trabalho foram adquiridas com o auxílio 

de questionários aplicados aos pescadores da localidade, durante o ano de 

2015. A obtenção destas informações foi através de questionários 

socioeconômicos do tipo estruturado, os quais eram baseados em questões 

do tipo aberta e/ou fechadas. Além de conversas formais, informais e 

observações diretas feitas durante a sua aplicação.  

Neste período foram aplicados questionários para os pescadores 

que desembarcaram com o pescado e que fazem parte da frota atuante na 

comunidade de Arraial. As informações obtidas foram sobre os municípios 

de origem dos pescadores, suas funções, seu grau de instrução, 
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caracterização da família, habitação e condições de vida, associativismo, 

bens de produção, remuneração mensal e percepção ambiental. Todos 

estes propósitos centrados na atividade pesqueira, pois se percebeu que é a 

principal atividade da comunidade. 

A comunidade foi escolhida para a realização desta pesquisa pelo 

fato de conter um número relevante de pescadores, que estão associados à 

colônia Z-10 em São Luís e que possuem uma frota atuante dedicada a 

pescarias com redes de emalhar para peixes e extração de crustáceos, e por 

apresentar condições favoráveis para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características da comunidade de Arraial 

 

A pesca na região de Arraial é uma atividade exercida por 

aproximadamente 100 pescadores, em sua maioria, provenientes de outros 

municípios. Além de ser uma atividade lucrativa e tradicional na 

comunidade, esta se passa de pai para filhos.  

Todos os entrevistados são pescadores e 75% destes começaram a 

atividade da pesca através da influência do pai, em seguida com 25% por 

influência de amigos.  

Os entrevistados possuíam idade entre 18 e 51 anos, com média de 

40,2 anos. Grande parte (53%) reside no local, outros vieram de 

municípios como Axixá, Santa Rosa, Icatu, Rosário e São José de 

Ribamar, todos pertencentes ao estado do Maranhão. 

Peixer & Petrere Junior (2009) afirmam que nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, há uma tendência de pescadores artesanais marinhos 

viverem em comunidades costeiras, principalmente na província do 

Maranhão, onde 22% das pessoas que vivem da pesca residem em regiões 

urbanas. Todos os entrevistados deste estudo vivem na própria localidade a 

mais de 18 anos. A proximidade das casas dos pontos de desembarque de 
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pescadores é estrategicamente muito importante, devido à facilidade de 

deslocamento para o trabalho (SANTOS et al., 2011). 

Na comunidade não houve registro de mulheres exercendo a 

atividade. O gênero masculino é um predomínio na atividade da pesca, 

como é observada no trabalho de Condini, Garcia & Vieira (2007), sendo o 

gênero feminino um pequeno quantitativo nesta atividade. Geralmente, as 

mulheres estão ligadas a atividades voltadas à extração de mariscos. Na 

sua maioria, são esposas de pescadores que, para aumentar sua renda 

acabam se unindo a eles na atividade. Possivelmente, em virtude disto, 

muitas das vezes os filhos de pescadores acabam optando também por esta 

atividade para sua sobrevivência. 

As condições de moradia, segundo os entrevistados são casas 

próprias, com terrenos também próprios. A construção na maior parte é de 

alvenaria, e a água utilizada para o consumo é encanada, porém foram 

observadas más condições higiênico-sanitárias e estruturais em suas 

moradias.  

O tempo na atividade entre os pescadores variou entre 9 e 37 anos, 

isto significa que a atividade na pesca neste local já possui mais de trinta 

anos, o que se tratando de comunidades pesqueiras é algo recente, contudo 

já possui grande importância para a região. Também significa que, cada 

vez mais há o interesse pela prática da pesca, pois como a exemplo da 

comunidade, segundo os entrevistados, todo ano se tem indícios de novos 

indivíduos inseridos na atividade. A atividade é exercida naturalmente, 

sem terem se qualificado ou feito algum curso de aprimoramento. 

Parte dos entrevistados (36,6%) afirmou que vão ao mar todos os 

dias para a prática da pesca em áreas mais próximas à costa. Outros 

afirmaram que passam de quatro a cinco dias em alto-mar para maiores 

pescarias. A frequência de permanência no mar foi inferior ao observado 

por Santos et al. (2011), em estudo realizado na Raposa – MA, onde 

estimou uma média de cinco dias de exercício da atividade pelos 

pescadores. A falta de estrutura, de armazenamento de peixe e pouca 

autonomia das embarcações são os principais obstáculos para uma pescaria 

com período mais prolongado e, consequentemente, melhores resultados 

na pesca (VASCONCELLOS et al., 2005, PEDROSA 2007). 
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Quanto ao estado civil dos pescadores, a maioria está solteiro 

(58,3%), enquanto que outros são casados (25%) e viúvos (16,6%). 

Diversos trabalhos voltados a comunidades pesqueiras revelam que o nível 

de escolaridade baixa é muito comum entre os pescadores 

(FIGUEIREDO, 2005; GARCEZ & SANCHEZ-BOTERO, 2005; 

SANTOS et al., 2011; PEDROSA, 2007; PEIXER & PETRERE JÚNIOR, 

2009). Não diferente a esta realidade, os pescadores entrevistados possuem, 

na sua maioria (40%) o ensino fundamental incompleto e um pequeno 

percentual (13%) possui o nível médio completo. Suas condições apontam 

que, apenas iniciaram os estudos e não puderam terminá-lo. 

O total de pescadores entrevistados confirmou que a pesca é uma 

atividade que é passada de pai para filhos, fato também observado em 

estudo realizado no sul do país (GARCEZ & SANCHEZ-BOTERO, 

2005). Os pais dos entrevistados são todos pescadores e suas mães além de 

exercerem a pesca, são empregadas domésticas, donas de casa ou 

agricultoras.  

Existem outras atividades exercidas pelos pescadores além da 

pesca, como a confecção de apetrechos, vendas de pescado, manutenção e 

administração de barcos. Estas são formas de aumento da renda mensal de 

pescadores da região que não possuem um salário regular mensal. Sua 

variação da renda na pesca faz com que estes profissionais busquem outras 

formas de aumento de salário, uma vez que, o pagamento dos pescadores 

na pesca é feito, na sua maioria, pela quantidade de pescado capturado, ou 

seja, por produção. 

A pesca exercida na maior parte é de peixes, em segundo está a 

pesca de camarão e em terceiro a extração de mariscos (Figura 2). Os 

pescadores citaram que capturam estes organismos em alto mar e em áreas 

estuarinas. Citaram também como petrechos de pesca a rede malhadeira, 

para captura do peixe e o puçá, para captura do camarão, sendo a extração 

de mariscos feita manualmente. 

 



18 

 

 
 

 
Figura 2. Grupos de organismos capturados, segundo pescadores 
entrevistados na comunidade de Arraial – MA. 

 

Os peixes mais capturados pelos pescadores são a tainha (Mugil 

sp.), pescada amarela (Cynoscion acoupa), bagre gurijuba (Rhamdia quelen), 

bagre bandeirado (Bagre marinus) e a sardinha (Sardinella brasiliensis). O 

camarão capturado pelos pescadores na comunidade é comumente 

conhecido por camarão branco (Litopenaeus schimitti). Os pescadores 

afirmaram a ocorrência dessas espécies na região durante todo o ano, em 

especial as que formam cardumes como Mugil sp. e Sardinella brasiliensis. 

Cynoscion acoupa possui grande valor comercial na região norte do 

país, sendo a principal espécie consumida nas regiões costeiras 

maranhenses. Além da sua carne, são extraídas as bexigas natatórias dos 

indivíduos capturados, que atingem altos valores no mercado (ALMEIDA, 

2008). A falta de dados sobre quantidade de espécies exploradas limita 

pesquisas envolvidas neste setor, pois não se tem informações contínuas 

sobre a captura das espécies e seu esforço de pesca. 

 

Produtividade da comunidade 

 

Sobre a renda mensal dos pescadores, esta varia de meio salário a 

dois salários mínimos (Figura 3). A maior parte dos entrevistados recebe 

seus salários por produção, ou seja, recebem de acordo com a quantidade 

que capturam, no qual este valor não é constate durante o ano inteiro. 
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Figura 3. Variação dos salários recebidos pelos pescadores 
entrevistados na comunidade de Arraial – MA. 

 

Os pescadores, em sua maioria não recebem nenhum tipo de ajuda 

do Governo, com exceção dos programas de apoio a educação de seus 

filhos e o Seguro Defeso, que não é regular. No período de defeso, os 

pescadores pescam espécies que não estão em período reprodutivo, além de 

muitos não exercerem a pesca, optando por atividades agrícolas. Segundo 

Tzanatos et al. (2005), a prática de uma atividade profissional adicional 

por pescadores é comum, não sendo estas registradas na carteira de 

trabalho como forma de manter o benefício do governo, já que também 

servem para aumentar o rendimento dos pescadores devido à redução das 

capturas de organismos. 

As embarcações utilizadas pela comunidade são compostas 

principalmente por bianas motorizadas, seus cascos são de madeira, com 

motor de até 18 hp, sem o uso de equipamentos eletrônicos para se 

comunicarem ou localizarem cardumes. 

A percepção ambiental dos entrevistados mostra que estes têm 

consciência da diminuição do pescado, tanto em tamanhos quanto em 

quantidades, e demonstraram motivos como, malha de redes muito 

pequenas usadas por alguns pescadores, poluição e efeitos de sobrepesca 

como sendo os principais fatores para esta diminuição. 

Todos os entrevistados são associados à Colônia de pescadores Z-

10 de São Luís, onde a opinião sobre a mesma indicou que 50% dos 

entrevistados disseram ser boa, 25% indicaram ser ruim e 25% não se 
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pronunciaram (Figura 4). Alegaram também a falta de apoio para 

financiamento de embarcações maiores e equipamentos para a atividade 

pesqueira. 

 

 
Figura 4. Opinião dos pescadores sobre a Colônia que os 
representam na comunidade de Arraial – MA. 

 

Os pescadores também exercem o Cooperativismo, um sistema 

econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de 

produção e distribuição, tendo destaque a atividade da pesca contribuindo 

para o aumento de sua produção e de sua renda, buscando melhores 

condições para a comunidade. 

Os entrevistados disseram que não gostariam que seus filhos 

trabalhassem na pesca, por ser uma atividade muito desgastante e sofrida, 

além de alegarem que suas situações os trouxeram àquela realidade, mas 

não querem isto para seus familiares. 

 

Meio ambiente 

 

Os entrevistados confirmam que a melhor maneira de preservar o 

meio ambiente em que praticam a atividade é determinando limites de 

quantidade capturada. Citaram também a determinação de períodos fora 

da época de defeso e determinação de locais para a prática da pesca. 
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Existem diversos problemas ambientais enfrentados pelos 

pescadores na comunidade, dentre eles estão: a poluição, que é uma 

realidade vivida pela sociedade no geral, mas que no ambiente marinho, 

tem se agravado devido à morte e contaminação de organismos. Em 

segundo citaram os diversos dias em mar vividos por eles, sua falta de 

segurança, em todas as suas condições como a falta de comunicação com 

suas famílias e falta de água potável. Também citaram a chuva como 

empecilho, pois é dificultoso ir para alto mar em tempos de chuva, e isto 

gera a queda na produção pesqueira pelas embarcações com os operadores.  

Os pescadores afirmam que a comunidade é uma grande 

responsável pela qualidade do ambiente marinho, quando se fala em 

poluição já se tem uma ideia de que a população é a grande responsável 

por esta consequência. Outros alegam que, os órgãos públicos devem 

tomar iniciativas de responsabilidade ambiental para um melhor manejo 

do ambiente aquático e seus recursos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram observadas baixas condições sociais e econômicas dos 

entrevistados como pouca escolaridade, baixa renda e más condições de 

moradia. 

Podemos considerar que a falta de entrepostos pesqueiros em áreas 

de desembarque é uma grande questão a ser tratada, pois sua falta está 

diretamente ligada à má qualidade do pescado capturado e a 

desvalorização de seu preço. Estudos direcionados à avaliação das 

atividades econômicas nas localidades costeiras contribuem com o 

aumento de informações obtidas nestas áreas sobre a realidade da pesca e 

sua produtividade. 

A falta de atenção política é um fator responsável pela escassez de 

investimentos em pesquisas e monitoramentos da pesca artesanal. Os 

pescadores questionam a falta de atenção por parte dos órgãos 
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governamentais. A ausência de dados na pesca artesanal é uma 

consequência do não interesse da busca de informações na avaliação das 

pescarias e o desinteresse em saber a realidade das comunidades 

pesqueiras. É necessário abordar informações de fatores sociais, biológicos 

e econômicos nestes locais. 

Os resultados destas experiências feitas por meio da pesquisa 

científica em buscar informações na comunidade diretamente com os 

pescadores é uma forma participativa de conhecimento da realidade local, 

porém ainda precisa ser analisada. Os pescadores, em contato direto com a 

pesquisa, não se sentem ainda à vontade para responder a questões 

voltadas a realidade local. A falta de informação os faz pensar que 

perderiam de alguma forma seus direitos. Assim, a limitação de dados 

sobre a pesca artesanal torna insuficientes as informações, principalmente a 

respeito do esforço de pesca. 
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CENÁRIO PESQUEIRO NO LAGO AÇU: ASPECTOS 

SOCIOECONÔMICOS E CONHECIMENTO ECOLÓGICO LOCAL 
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A pesca que é considerada uma das mais antigas atividades 

produtivas da existência humana, chegando a grandes dimensões, 

principalmente por causa de seu dinamismo e complexidade (MAZOYER 

& ROUDART, 2010). Dentre as diversas modalidades da pesca, destaca-se 

a pesca artesanal que é realizada na costa brasileira desde antes da 

colonização do país (SANTOS et al., 2012). Esta atividade é influenciada 

por vários fatores, como a falta de gestão (PITCHER & LAM, 2010), a 

exploração excessiva (COLLOCA et al., 2004; PORCHER, et al., 2010), 

redução de estoque (BENDER et al. 2013), bem como está susceptível a 

possíveis impactos ambientais (BADJECK et al., 2010; EGLER & 

GUSMÃO, 2014; SEIXAS. et al., 2014). 

Em águas interiores, a pesca por vezes, é a única fonte de proteína 

animal de alta qualidade para as populações ribeirinhas e principal fonte de 

renda (PETRERE, 1995; WALTER, 2000; MAURYAMA et al., 2009). 

Caracterizada por ser de pequena escala, dispersa e sem controle de 

desembarque, é uma atividade de difícil manejo, uma vez que, entre outras 

características, não estão disponíveis informações consistentes para o 

balizamento da atividade (AGOSTINHO et al., 2007; PENHA e 

MATEUS, 2007).  

                                                             
1 Programa de Pós Graduação em Recursos Aquáticos e Pesca, Universidade Estadual do 

Maranhão, Campus Paulo VI, Tirirical, São Luís, Maranhão 
2 Universidade Federal do Maranhão, Av. dos Portugueses, 1966 - Vila Bacanga, Maranhão 
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As poucas informações biológicas e principalmente as 

socioeconômicas constituem algumas das principais barreiras à 

administração e à sustentabilidade da atividade (ALMEIDA et al., 2001; 

BARTHEM e FABRÉ, 2004). Neste contexto, o Conhecimento 

Tradicional é entendido como um corpo cumulativo de conhecimento, 

práticas e crenças, o qual pode ser traduzido por meio do contato direto 

com os recursos naturais, a observação diária e a dependência econômica 

de recursos aquáticos (BEGOSSI, 2004). Nessa abordagem, (FRASER et 

al. 2006) destacam que o conhecimento tradicional pode contribuir para 

proteção de habitats e espécies culturalmente importantes e ameaçadas, 

além de reconhecer as relações o pescador, sociedade e o meio ambiente.  

Os trabalhos desenvolvidos em comunidades de pescadores 

fornecem dados pesqueiros importantes para complementar as estatísticas 

do setor pesqueiro local e regional, tanto em relação às informações 

biológicas, quanto socioeconômicas. Diante disso, o presente estudo teve 

por objetivo contribuir com informações sobre o setor pesqueiro 

desenvolvido no município de Conceição do Lago Açu, por meio do 

levantamento de dados do perfil socioeconômico dos pescadores atuantes 

na região, descrevendo as características das pescarias, como os tipos de 

embarcações, petrechos, produção, e, ao mesmo tempo, de acordo com o 

conhecimento local dos pescadores, identificando os principais impactos 

que já ocorrem na região e que prejudicam tanto o ecossistema, quanto o 

desenvolvimento da pesca. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de Estudo 

 

O município de Conceição do Lago Açu localiza-se entre as 

coordenadas geográficas 03º40'00" a 04º59’00” de latitude e 44º39'00" a 

45º03’00” de longitude e tem o Lago Açu como principal corpo hídrico na 

região (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 
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                     Figura 1. Localização da área de estudo. 

 

O Lago Açu está a 352 km da capital do Estado, abrangendo uma 

área de 52 km² (período chuvoso) e de 50 km2 (período seco), 

correspondendo em torno de 7 % do território total do município (733,229 

km²) e é formado pelo transbordamento do rio Grajau, grande afluente da 

bacia hidrográfica do rio Mearim. O padrão climático regional é regido por 

precipitações que ocorrem em duas estações temporalmente definidas, 

onde o período chuvoso abrange os meses entre janeiro e julho e o de 

estiagem entre agosto e dezembro (INMET, 2015). 

 

Coleta de Dados 

 

Os dados sobre as características do sistema pesqueiro foram 

coletados na sede do município de Conceição do lago Açu nos meses de 

janeiro de 2015 e janeiro de 2016. A seleção dos pescadores para as 

entrevistas se deu por meio da técnica de amostragem snowball sampling 

(BIERNACKI & WALDORF, 1981; GABOR, 2007; PIEVE et al., 2009). 

Nesse método, cada entrevistado, ao final de sua entrevista, indica outro 
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pescador artesanal da comunidade para entrevistas posteriores, e assim 

sucessivamente, até que os pesquisadores tenham abrangido a maior parte 

possível dos pescadores indicados (PENROD et al., 2003).  

Os dados foram obtidos de forma descritiva (GIL, 1999 apud 

VERGARA, 2007), através da aplicação de questionários semiestruturados 

divididos em quatro partes: a primeira abordou os dados gerais dos 

pescadores que atuam ou já atuaram na atividade no Lago; a segunda 

retratou a dimensão econômica que envolve o setor pesqueiro local; a 

terceira parte faz ênfase às características que envolvem as pescarias 

abordando questões acerca dos tipos de embarcações, principais custos, 

produção; e por fim, a última parte, abordou a visão do pescador sobre o 

meio ambiente, identificando os principais problemas ambientais que 

interferem na atividade da pesca.   

 

RESULTADOS 

 

Foram entrevistados um total de 35 pescadores do Município de 

Conceição do Lago Açu, sendo que destes 23 foram em janeiro de 2015, e 

12 em janeiro de 2016. Os dados obtidos foram agrupados e analisados de 

acordo com cada tema abordado, seguindo a estrutura do questionário. 

 

Aspectos Socioeconômicos  

 

A atividade de pesca desenvolvida pelo município de Conceição do 

Lago Açu é artesanal e caracteriza-se pelo trabalho familiar, no qual os 

homens representaram a totalidade dos pescadores entrevistados, atuando 

tanto na captura quanto na comercialização do pescado. É desenvolvida 

por pescadores adultos, com um perfil etário médio de 46 anos (mínimo de 

20 e máximo de 72 anos), maioria casados (68,5 %), apresentando baixo 

nível de instrução, com 42,8% estudando somente de 5ª a 8ª série. A 

maioria dos entrevistados alegou receber com a pesca menos de um salário 

mínimo, tendo aqueles que a utilizam somente para sobreviver (Tabela). 

No que tange ao tempo de exercício de pesca, cerca de 51,4% alegaram já 
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ter mais de 15 anos de pesca, seguido daqueles que tinham entre 16 e 30 

anos.  

 

Tabela 1. Perfil socioeconômico dos pescadores artesanais do Lago Açu.  

Situação investigada Respostas  % 

Perfil etário 

20 a 30 anos 22,86 

31 a 40 anos 28,57 
41 a 50 anos 25,71 

51 a 60 anos 11,43 

61 a 72 anos 11,43 

   
Estado civil 

Solteiro 31,43 

Casado  68,57 

   

Renda 

Menor que 1 salário mínimo  54,29 

De 1 a 2 salários  42,86 
Pesca somente para sobreviver  2,86 

   

Escolaridade 

Nunca estudou 14,29 

1ª a 4 ª séries  34,29 

5 ª a 8ª séries  42,86 

Ensino Médio 8,57 

   
Tempo de exercício de 

pesca 

Até 15 anos 51,43 

16 a 30 anos 31,43 
Mais de 30 anos 17,14 

   
Importância da pesca no 

orçamento 

Total  68,57 

Parcial  28,57 

Pequena  2,86 

   
Vínculo à associação 

Sim 85,71 

Não  14,29 

  

Atuação das associações 

Assistência e benefícios  47,17 

Fiscalização e denúncia  26,42 
Informações sobre pesca permitida  18,87 

Outros  7,55 

 

A pesca apresenta importância total para 68,7% dos entrevistados, 

sendo esta a única fonte de sustento para eles, o que é reforçado pelo fato 

de 68,5% dos pescadores não exercer outra atividade fora da pesca. Os 

demais (31,4%) realizam atividades complementares de renda, estando 
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associadas principalmente à agricultura, construção civil, atravessador de 

pessoas no próprio lago e motorista.  

A participação nos órgãos responsáveis pelo setor pesqueiro local 

dão um suporte para os pescadores no que concerne aos direitos que lhes 

são garantidos. Quanto a fazerem parte de associação de pescadores, 

85,7% responderam que sim, sendo que esta atua mais veemente na forma 

de assistência ou benefícios (47,1 %), seguido de fiscalização e denúncia 

(26,4%).   

 

Caracterização da atividade pesqueira 

   

No que se refere aos dados de produção, a maioria dos 

entrevistados (40%) relatou que fica em torno de 20 – 30 kg por viagem, 

sendo que 97,1% utilizam somente a canoa (Figura 2 A) como embarcação 

para a pesca. Vale destacar que uma minoria dos entrevistados relatou 

utilizar uma embarcação maior chamada de Igarité (Figura 2 B), porém 

esta é mais direcionada para o transporte de pessoas entre as localidades do 

próprio lago. 

As canoas são típicas da pesca de ambientes lacustres, as quais 

apresenta características bastante rudimentares, com tamanho variando de 

6 a 8 metros, sendo que a maioria (67,6%) apresenta de 7 – 7,5 metros. A 

propulsão da embarcação é feita com motor do tipo rabeta, ou ainda, nos 

casos mais artesanais, utilizam o remo. A potência do motor varia de 5,5 a 

18 hp, sendo que houve predomínio da propulsão de 13 hp. 

Dentre as técnicas de pesca, 67,5% responderam utilizar a rede 

malhadeira para a captura dos peixes, seguido da tarrafa, com cerca de 

25%. Outras artes também foram citadas, como o puçá, o munzuá e a 

parede de Giqui (Figura 3).  
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Figura 2. Embarcações identificadas no Lago Açu – MA, sendo A = canoa e B = 

Igarité. 

 

  

  

Parede de 

Jiqui  

Munzuá 

Malhadeira Malhadeira 

A B 
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               Figura 3. Artes de pesca identificadas no Lago Açu – MA. 

 

Dentre os métodos de conservação utilizados pelos pescadores do 

lago, foram citados o congelamento (54,5%), a lavagem (29,5%), 

evisceração (2,27%) e nenhum tipo de processamento (13,6%). A maioria 

dos entrevistados pesca de 4 a 5 dias por semana, sendo que a produção é 

destinada, segundo 62,2% dos pescadores, para o mercado local, 

comercializada no que os pescadores denominam de “salgadeira”, “porto” 

e/ou “beira”, com o custo da viagem considerado alto, para 51,4% dos 

entrevistados. A produção total é dividida na maioria dos casos com o 

parceiro, que normalmente é membro da mesma família. 

 

Tabela 2. Características gerais da pesca no Lago Açu. 

Situação investigada  Respostas  % 

Produção por viagem 

10 - 20 Kg 28,57 

20 - 30 Kg  40,00 

30 - 40 Kg 22,86 

50 - 100 kg  8,57 

Embarcação  
Canoa  97,14 

Igaritê 2,86 

Tamanho  

6 - 6,5 metros 26,47 

7 - 7,5 metros  67,65 

8 metros  2,94 

11 - 15 metros  2,94 

Tarrafa  Malhadeira 
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Situação investigada  Respostas  % 

Propulsão do motor 

 5,5 hp  17,65 

 6,5 hp  23,53 

9 hp 5,88 

 13 hp 47,06 

 18 hp 2,94 

Remo  2,94 

Técnica de pesca 

Rede (malhadeira)  67,50 

Giqui  2,50 

Tarrafa  25,00 

Puçá  2,50 

Munzuá - Gaiola  2,50 

Frequência de pesca  

De 2 a 3 dias  26,47 

De 4 a 5 dias  55,88 

De 6 a 7 dias  17,65 

Destino do peixe 

local  62,22 

regional  35,56 

nacional  2,22 

Custos das viagens 

alto  51,43 

baixo  20,00 

médio  28,57 

 

 

Impactos na pesca e no lago 

 

Considerando os impactos ocasionados pela ação antrópica no 

lago, os pescadores entrevistados relataram que ao se tratar do lago como 

local de captura do pescado, a situação do ambiente está degradada, sendo 

que existe alteração tanto dos recursos pesqueiros em termos de tamanho e 

ocorrência das espécies, quanto à própria extensão do lago.   

Os principais problemas ambientais que interferem na atividade 

pesqueira foram: assoreamento das margens, ocasionado pelo constante 

desmatamento já identificado na região; ao período chuvoso, no qual a 

ocorrência das espécies de peixes diminui notoriamente; à poluição, 
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identificada principalmente perto da cidade, na qual os próprios descartes 

das pescarias são lançados no ambiente acumulando animais que se 

alimentam de organismos em decomposição. Além destes, foram citados 

também problemas relacionados à seca do lago, queimadas na mata ciliar 

e, mais precisamente relacionado à pesca, a liberação da rede de arrasto 

(Figura 4). 

 

 
Figura 4. Problemas ambientais que interferem na atividade pesqueira do 

Lago Açu – MA. 

 

Na Figura 5 são identificados alguns dos problemas já citados, 

como extensa área seca e a baixa profundidade, associada ao período de 

estiagem do lago (5 A e 5 B), lançamento direto de esgoto doméstico nas 

margens do lago, especificadamente onde está localizada a sede do 

município (5 C e 5 D), e por fim, o acúmulo dos dejetos oriundos das 

pescarias, bem como, a proliferação de animais que se alimentam desses 

dejetos (5 E e 5 F).  

Ao serem questionados acerca do que deveria ser feito para 

solucionar esses problemas, a maioria dos pescadores buscam uma melhor 

assistência dos órgãos responsáveis, tanto no âmbito ambiental quanto no 

social. Além deste, muitos dos entrevistados apontaram a atividade de 

dragagem como solução para a escassez dos recursos, associando-a a baixa 

profundidade do lago. 
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          Figura 5. Situações identificadas de problemas ambientais no Lago Açu – MA. 

 

Outras ações também foram citadas, como a proibição do 

desmatamento, vigilância sanitária, tratamento do esgoto que é lançado no 

lago, construção de uma barragem, e ainda, a existência de estudos e leis 

mais severas.  

 

DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados abordaram, numa visão ampla, o cenário 

pesqueiro no Lago Açu, um ecossistema lacustre que desempenha um 

papel ímpar para os atores sociais de que fazem parte e consequentemente 

C D 

E 
F 

A B 
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para a economia do setor pesqueiro local e regional do estado do 

Maranhão. Foi caracterizada como uma atividade predominantemente 

artesanal, exercida em sua totalidade, por homens. Essa realidade local 

está de acordo com dados apresentados em outros trabalhos que 

identificam a pesca artesanal no Brasil como uma atividade 

predominantemente masculina (CONDINI et al., 2007; SILVA et al., 

2007; PORCHER et al., 2010; LIMA & VELASCO, 2012).   

No que diz respeito ao grau de instrução, observou-se uma 

tendência geral da pesca artesanal, na qual diversos autores observaram ser 

baixo o nível de escolaridade em comunidades pesqueiras, 

especificadamente no Nordeste do Brasil (SOUZA & NEUMANN- 

LEITÃO, 2000; NISHIDA et al., 2008;  NASCIMENTO & SASSI, 2007;  

ALENCAR & MAIA, 2011). Nesse sentido, a idade e o tempo que 

iniciaram suas atividades na pesca funcionam como tensores para o baixo 

nível de escolaridade, uma vez que a obrigação de contribuir para a renda 

familiar, a necessidade de estar muito tempo no lago, e a falta de estímulo 

para estudar podem influenciar nos índices de baixo nível escolar 

(NISHIDA et al., 2008;  VIEIRA et al., 2013). 

Além disso, a pesca possui um papel significativo na 

sustentabilidade socioeconômica das comunidades que consequentemente 

diminui a pobreza por meio da geração de renda, criação de emprego e de 

contribuição para a segurança alimentar (BÉNÉ et al. 2010).  No entanto, 

os maus usos dos recursos aliados ao aumento da população resultaram em 

destruição de habitats de peixes. Isto influenciou significativamente, entre 

outros aspectos, na saúde do ecossistema e na qualidade de vida da própria 

população (BAVINCK et al. 2005; FAO 2005), além de moldar os níveis 

de esforço de pesca e os rendimentos com as pescarias (HOGGARTH et 

al. 1999). Consequentemente, as comunidades ribeirinhas em geral, e em 

especial, a comunidade do município de Conceição do Lago Açu, tem 

enfrentado uma série de desafios, caracterizada por um baixo nível de vida, 

recursos limitados, falta de segurança de alimentos básicos, falta de direito, 

carências múltiplas, exclusão, desigualdade e dependência (BENÉ & 

NEILAND 2004). 

Sob o ponto de vista das características do sistema pesqueiro, 

tomando como base os dados de produção e dos petrechos, a atividade 
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caracterizou-se como totalmente rudimentar, direcionada mais para o 

comércio local ou ainda para a própria subsistência dos pescadores.  Os 

métodos artesanais vão desde a confecção dos instrumentos para apreensão 

dos peixes até a forma de captura. De acordo com os pescadores, a 

produção é considerada baixa e a maioria do que é capturado é 

comercializado na beira do lago. Esse mesmo cenário foi identificado em 

trabalhos realizados por Gutman (2005) e Costa (2006) em estudos com 

ecossistemas lacustres semelhantes, corroborando estas informações.  

Compreender as atitudes ambientais e de comportamento das 

partes interessadas importantes, tais como pescadores, é relevante para a 

conservação dos recursos, uma vez que pode ajudar a prever possíveis 

respostas a novas políticas de gestão antes de serem implementadas e 

também ajudar a compreender as suas respostas para as políticas existentes 

(GELCICH et al., 2005). Incorporando o conhecimento social no processo 

de identificação dos problemas e nas medidas de gestão pode contribuir 

para reduzir os conflitos, promover um maior apoio social, diminuir os 

custos sociais inerentes à proteção dos recursos (FRICKE, 1985; LANE & 

STEPHENSON, 1995; SHIVLANI & MILON, 2000) e reduzir a incerteza 

associada a estratégias de gestão (ALDON et al., 2011). Assim, 

conhecendo a percepção e envolvendo os pescadores na gestão dos 

recursos pode facilitar o desenvolvimento de estratégias de conservação, 

avaliando os custos e benefícios de tais ações e melhorando o desempenho 

e eficiência das pescarias. Além disso, a inclusão dos aspectos sociais, 

através da participação dos interessados, na gestão de recursos pode ajudar 

a manter a resiliência sócio ecológica do sistema, tornando-a mais 

participativa (SILVA & LOPES, 2015).  

Com base nisso, o cenário em Lago Açu no que se refere à 

participação dos pescadores nas tomadas de decisões não é tão 

significativo, uma vez que o conhecimento dos mesmos muitas vezes fica 

restringido, não sendo amparado pelos órgãos competentes. A 

identificação dos problemas referentes aos pescadores e aos recursos 

muitas vezes é pontuada, porém a efetiva mudança de atitude não é 

viabilizada pela população, nem tampouco pelo Estado. 
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Isto sugere a necessidade de se concentrar em questões de 

conformidade em especial com os pescadores mais jovens e não seletivos 

em futuros planos de manejo, considerando que a eficácia de todo 

ordenamento pesqueiro depende essencialmente do grau de cumprimento 

das regras pelos utilizadores dos recursos (MCCOOK et al., 2010). Além 

disso, estratégias de conformidade tradicionais acreditam que o 

comportamento dos pescadores é influenciado pelos custos e benefícios de 

suas ações (SUTINEN et al., 1990) assim, as políticas têm de integrar as 

prioridades socioeconômicas que garantam meios de subsistência dos 

pescadores, evitando a geração de conflitos devido ao não cumprimento 

das regras nas comunidades (KARPER & LOPES, 2014). 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo elucidou o cenário dos pescadores do Município de 

Conceição do Lago Açu, mostrando as características envolvidas nas 

pescarias, bem como o conhecimento que estes pescadores detêm sobre os 

recursos, além de sua percepção ambiental, a qual se constitui em uma 

ferramenta valiosa que pode ser incorporada tanto em planos de 

desenvolvimento socioeconômicos da comunidade quanto em estudos de 

manejo, conservação e utilização da fauna local. 

Tendo em vista o importante papel da pesca artesanal para o 

município de Conceição do Lago Açu, e pela análise dos resultados, 

constatou-se uma situação de carência no que se refere à estrutura social e 

educacional, posto que a maioria dos pescadores possui baixa escolaridade 

e renda média de um salário mínimo. Quase a totalidade dos entrevistados 

utiliza somente a canoa como embarcação para o trabalho, a qual 

apresenta características muito rudimentares e potência de motor reduzida, 

o que influencia no volume pescado e na pouca variação dos petrechos de 

pesca. 

Considerando a percepção acerca da degradação ambiental na 

região, foram identificados impactos os quais, caso não sejam resolvidos 

pela própria população e pelos órgãos gestores, comprometerão a 

qualidade do ecossistema de um modo geral.   
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Essa coleta de dados é fundamental porque favorece o 

planejamento de políticas públicas e a implantação de práticas de manejo 

sustentável dos recursos pesqueiros que possibilitem melhores condições de 

vida e trabalho para a população ribeirinha do município. Através deste, 

sugere-se que, mesmo em pequenas comunidades, como o caso de Lago 

Açu, vários programas, tais como educação ambiental, monitoramento da 

pesca, envolvimento dos atores sociais na gestão são necessários para 

estabelecer eficazmente práticas de uso sustentável dos recursos da pesca. 
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O Maranhão possui uma vasta extensão litorânea cerca de 640 km 

de linha costeira (NUGEO, 2002) possuindo assim, o segundo litoral mais 

extenso do Brasil. Nestes ambientes a imensa diversidade observada, 

propicia a ocorrência de múltiplos recursos pesqueiros, explorados por 

uma grande variedade de petrechos e modalidades de pesca, desde a de 

pequena escala sem embarcação ou com botes a remo ou vela, até grandes 

embarcações (ISAAC et al., 2006). 

Nas últimas décadas, a pesca de pequena escala tem crescido, devido ao 

aumento da demanda, à progressiva ocupação da zona costeira, ao livre 

acesso aos recursos, ao pouco controle e fiscalização, além da falta de 

outras opções de emprego para a população ribeirinha (HAIMOVICI, 

2011). Segundo Almeida et al. (2006), no Maranhão 15% da população 

ativa se dedica à pesca. “Isto vem gerando conflitos entre a necessidade da 

conservação dos recursos e dos ambientes e a do desenvolvimento 

econômico da população” (HAIMOVICI, 2011). 

Entretanto, para que a pesca no Maranhão, bem como com outras 

regiões do Brasil não entre em colapso, foram criadas medidas de manejo e 
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conservação institucionais que abrangem a implementação de Áreas de 

Proteção Ambiental (APA) e Reservas Extrativistas (RESEX), que visam à 

manutenção dos recursos naturais e a integração do ser humano com o 

meio ambiente. Para a ação de medidas de manejo, não é suficiente 

considerar as características biológicas e ecológicas de recursos, é 

importante considerar também os atores sociais envolvidos na exploração 

dos mesmos. Através de estudos multidisciplinares e integrados, é possível 

compreender melhor o papel econômico da pesca e seus impactos no 

ambiente (ALMEIDA, 2008). 

Um dos impactos ambientais mais comuns da atividade pesqueira 

são os descartes de espécies não alvos, esse tipo de prática representa uma 

ameaça tanto para os estoques da espécie-alvo da própria pescaria quanto 

para as populações das espécies descartadas, que não possuem valor 

comercial atraente (FONSECA et al., 2005). A Educação Ambiental, 

como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada 

para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente, tem papel 

fundamental na minimização desses impactos.  

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, 

entende-se por educação ambiental não-formal “as ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do 

Meio Ambiente” (BRASIL, 1999). 

 “Estudos sobre a percepção ambiental buscam compreender como 

os aspectos ambientais podem influenciar os indivíduos de forma conjunta, 

ou individualmente, em relação as suas ações, sentidos e emoções de 

satisfação e insatisfação com o que percebem” (EVANGELISTA-

BARRETO, 2014). “Desta forma, a percepção ambiental permite a 

mensuração e avaliação do ambiente em que os indivíduos atuam, além do 

direcionamento de suas atividades e modo de vida” (EVANGELISTA-

BARRETO, 2014). A percepção ambiental é uma importante ferramenta 

para a implantação de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e, 

consequentemente, às comunidades que dependem dos recursos naturais 

como forma de sustento (OLIVEIRA e CORONA, 2008). 

Sendo assim, é de responsabilidade do Poder Público incentivar, 

entre outras coisas, a difusão de informações acerca de temas relacionados 
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ao meio ambiente, por meio de programas e campanhas educativas, por 

exemplo, a ampla participação da escola, universidade e de organizações 

não-governamentais na formulação e execução de programas e atividades 

vinculadas à educação ambiental não-formal e a sensibilização ambiental 

das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação (BRASIL, 

1999). 

Diante disso, este estudo visou avaliar aspectos socioeconômicos e 

a percepção ambiental de pescadores da RESEX de Cururupu, buscando 

aliar a produção de conhecimentos científicos sobre os recursos pesqueiros 

da região, com o envolvimento das comunidades locais em ações 

educativas. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

 

O município de Cururupu está localizado no litoral ocidental, 

possuindo uma área de 495 km². Este se encontra dentro do Sistema de 

Unidades de Conservação do Brasil e a região é enquadrada e legalizada 

como uma Área de Proteção Ambiental (Reentrâncias Maranhenses) e 

Reserva Extrativista Marinha (COSTA et al., 2006). 

Criada por um Decreto Presidencial em 2 de junho de 2004, a 

RESEX Marinha de Cururupu possui cerca de 185.046 ha (BRASIL, 2004) 

e “faz parte do bioma marinho brasileiro composto por uma fauna diversa, 

com quase 1.300 espécies de peixes, 19 delas ameaçadas de extinção e 32 

em situação de declínio” (BRASIL, 2016a). É formada por 15 ilhas que 

apresentam uma área 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, assim como assegurar o uso sustentável dos recursos naturais 

da unidade (BRASIL, 2016b). São elas: Mangunça, Caçacueira, São 

Lucas, Valha-me-Deus, Guajerutiua, Lençóis, Ponta Seca, Porto Alegre, 
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Retiro, Bate-Vento, Porto do Meio, Mirinzal, Iguará, Beiradão e Peru, 

sendo esta última a área de estudo deste trabalho.  

 

Obtenção de dados 

 

Inicialmente (janeiro/2015), foi ministrada uma palestra para os 

moradores da Ilha de Peru com a finalidade de apresentar as ações de 

pesquisa e educação ambiental a serem realizadas e propor aos moradores 

uma parceria na execução de cada uma das atividades, para assim, gerar 

informações que possam ser utilizadas na busca de soluções para uma 

pesca mais sustentável na localidade. 

Os dados sociais, econômicos e de percepção ambiental dos 

participantes da pesquisa foram obtidos através de entrevistas com 

questionários semiestruturados, realizadas nos meses de fevereiro e 

março/2015. Para a análise da percepção ambiental da comunidade foi 

realizada uma abordagem quali-quantitativa, com a finalidade de conhecer 

a opinião da comunidade acerca dos problemas ambientais relacionados à 

pesca, tais como desperdício e rejeito de pescado, além da utilização de 

artes de pesca predatórias. 

Após a obtenção dos resultados da pesquisa e da indicação dos 

principais problemas ambientais relacionados à pesca na região, foi 

produzida uma cartilha educativa com informações sobre os principais 

recursos pesqueiros da região, com o intuito de manter a população ciente 

de seu papel na conservação desses recursos. 

A identificação dos participantes foi mantida em sigilo, 

assegurando-se o anonimato e a confidencialidade das informações, não 

constando seus nomes nas bases de dados. A participação e o 

consentimento dos envolvidos foram obtidos após esclarecimentos quanto 

à finalidade da pesquisa e anuência expressa por meio do Termo de 

Consentimento Livre Informado. O projeto foi executado sob a licença 

SISBIO Nº 47170-1. 

Para a análise dos dados, criou-se um banco de dados no software 

Microsoft Excel, sendo apresentados em tabelas de frequência. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Palestra inicial 

 

A primeira etapa deste projeto de educação ambiental foi ministrar 

uma palestra inicial a fim de informar os moradores sobre os objetivos 

desta pesquisa científica, as etapas deste projeto e dar uma breve 

explicação sobre os principais benefícios que esta pesquisa levaria para a 

comunidade. (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Palestra inicial com a comunidade da Ilha de Peru, RESEX de Cururupu, 

MA.Fonte: Fotos capturadas por Regis Vercauteren de Souza Castro (2014). 

 

Perfil social dos entrevistados 

 

A idade dos informantes variou de 23 a 63 anos, com 

predominância de indivíduos nas faixas de 35 a 45 anos e > 55 anos 

(33,33%) sendo que a maioria mora na ilha há mais de 20 anos, fato 

considerado relevante na pesquisa, pois quanto maior o tempo de vida no 

local, maior seu nível de conhecimento e familiaridade com o mesmo, 

sendo, portanto, as pessoas mais indicadas para falar sobre as atividades 

locais e do ambiente como um todo. 

Segundo Amorozo (1996), ocorre um acúmulo de conhecimento à 

medida que os anos passam, de forma que os mais velhos tendem a saber 
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mais sobre assuntos de interesse vital para a comunidade e são 

considerados pelo seu saber. 

Quanto ao sexo, assim como é encontrado em diversas pesquisas 

relacionadas à pesca, o sexo masculino prevaleceu sobre o feminino, com 

75% de representatividade dos entrevistados, devido ao fato desta ainda ser 

uma atividade tradicionalmente masculina. Resultados semelhantes foram 

relatados por Santos et al. (2011) na comunidade pesqueira do município 

de Raposa, Maranhão, afirmando que tal resultado decorre do fato da 

pesca demandar grande esforço físico e apresentar perigos que acabam 

sendo limitantes para as mulheres. 

Segundo Costa (2009, p.74) “somente agora as mulheres estão 

começando a desenvolverem tal atividade juntamente com seus maridos, 

algumas vezes deixando outras atividades como artesanato ou mesmo os 

afazeres domésticos e acompanhando-os”. Porém a principal função delas 

ainda é a limpeza do peixe, organização dos apetrechos e preparação do 

alimento. Tal fato foi observado durante esta pesquisa como pode ser 

constatado no depoimento de uma moradora, quando perguntada se a 

mesma trabalhava com pesca: 

“Como eu falei, assim às vezes eu ajudo ele assim sabe? Quando 

ele chega assim da “salga”, eu ajudo ele botar o camarão no sol, tirar do 

sol... Pescar mesmo assim não, às vezes como eu falei, vou na beira da 

praia. ” (Moradora da Ilha de Peru, 51 anos). 

Em relação à escolaridade, grande parte dos entrevistados possui 

ensino fundamental incompleto, representando cerca de 58,33%. Tal 

resultado pode estar relacionado ao isolamento geográfico imposto aos 

moradores de uma ilha ou a condições econômicas que vão passando de 

geração em geração em famílias de pescadores, onde os filhos e netos 

acabam entrando precocemente nas atividades de pescaria seja para 

auxiliar ou para manter a família.  

Acerca do recebimento de algum tipo de benefício social, a maior 

parte dos entrevistados não recebe, e entre os que recebem o Bolsa Família 

apresentou a maior representatividade com 28,57% (Tabela 1). 
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Tabela 1. Dados sociais da comunidade pesqueira da Ilha de Peru, 

RESEX de Cururupu, MA. 

Variáveis Percentual  

(número de indivíduos/total) 

Idade 

15 a 25 anos 8,33% (1/12) 

25 a 35 anos 16,67% (2/12) 

35 a 45 anos 33,33 (4/12) 

45 a 55 anos 8,33 (1/12) 

> 55 anos 33,33 (4/12) 

Sexo 

Masculino 75% (9/12) 

Feminino 25% (3/12) 

Escolaridade 

Sem escolaridade 8,33% (1/12) 

Ensino fundamental incompleto 58,33% (7/12) 

Ensino fundamental completo 8,33% (1/12) 

Ensino médio incompleto 0,00% (0/12) 

Ensino médio completo 16,67% (2/12) 

Ensino superior incompleto 8,33% (1/12) 

Ensino superior completo 0,00% (0/12) 

Benefício social 

Não recebe 57,14% (8/14) 

Bolsa família 28,57% (4/14) 

Bolsa Verde 14,29% (2/14) 

Seguro defeso 0,00% (0/14) 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Foi possível constatar grande valorização desses benefícios sociais 

por parte dos entrevistados, afirmando que é de grande auxílio no 

pagamento das despesas já que a pesca é uma fonte de renda inconstante, 

apresentando períodos mais produtivos que outros. 
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Aspectos econômicos e percepção ambiental 

 

Praticamente 60% dos entrevistados trabalham com pesca 

indicando que esta é a principal atividade econômica exercida na Ilha de 

Peru. Tal fato pode ser explicado pela riqueza e abundância dos recursos 

ocorrentes no local e pelas condições propícias para a pesca. 

Dentre os tipos de artes de pesca utilizados pelos pescadores estão 

a zangaria, tarrafa, curral, muruada e puçá. A zangaria e a muruada são as 

artes de pesca mais utilizadas com 33,33%. Estas artes de pesca são as mais 

utilizadas também na ilha de Guajerutiua, pertencente à RESEX de 

Cururupu, quando o principal alvo é o camarão (BRITO, 2014). Na ilha de 

Peru foi possível perceber que os peixes não têm tanta importância 

econômica quanto o camarão, sendo utilizado mais para consumo próprio, 

o que explica o fato das principais artes de pesca da região serem 

direcionadas à captura do camarão. 

As espécies mais utilizadas para venda segundo os pescadores são 

o Camarão branco (Litopenaeus schmitti), Pescada-Gó (Macrodon ancylodon), 

Bandeirado (Bagre bagre), Corvininha (Micropogonias furnieri), Uritinga 

(Sciades proops), Caruaçu (Lobotes surinamensis), Tainha (Mugil incilis) e 

Camurim (Centropomus undecimalis), sendo que os peixes são basicamente 

um complemento da renda, e o camarão é o principal produto de 

comercialização (34,78%).  

A renda familiar, em sua maioria, não ultrapassa um salário 

mínimo (41,67%), porém boa parte explicou que não tem como afirmar 

com convicção (Tabela 2), pois a renda mensal proveniente da atividade 

pesqueira é bastante variável devido à inconstância do produto, podendo ir 

de um salário mínimo (R$788,00 – US$ 291.85 [em 2015]) a quatro 

salários mínimos (R$3.152,00 – US$1,167.40 [em 2015]). 

“Rapaz, não tem um limite não, às vezes faz mais, faz menos, e às 

vezes não faz nada também. Quando dá o camarão dá uns 2 mil reais que é 

só meu, mas quando não dá também...não faz nada”. 

(Morador, 39 anos) 
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Tabela 2. Dados de economia pesqueira da comunidade pesqueira 

da Ilha de Peru, RESEX de Cururupu, MA. 

Variáveis Percentual  

(número de indivíduos/total) 

Trabalho com pescarias 

Sim 58,33% (7/12) 

Não 25,00% (3/12) 

Eventualmente 16,67% (2/12) 

Artes de pesca 

Zangaria 33,33% (5/15) 

Tarrafa 20,00% (3/15) 

Curral 6,67% (1/15) 

Muruada 33,33% (5/15) 

Puçá 6,67% (1/15) 

Principais espécies capturadas para venda 

Camarão 34,78% (8/23) 

Pescada-gó 17,39% (4/23) 

Bandeirado 13,04% (3/23) 

Corvininha 4,35% (1/23) 

Uritinga 8,70% (2/23) 

Caruaçu 8,70% (2/23) 

Tainha 4,35% (1/23) 

Camurim 4,35% (1/23) 

Pescada branca 4,35% (1/23) 

Renda familiar 

< 1 salário mínimo 41,67% (5/12) 

1 salário mínimo 25,00% (3/12) 

Entre 1 e 4 salários mínimos 8,33% (1/12) 

5 ou mais salários mínimos 0,00% (0/12) 

Variável 25,00% (3/12) 

   Fonte: Elaborada pelos autores. 

Quanto à percepção de mudanças no tamanho/peso dos peixes, 

100% dos entrevistados afirmou que sim, houve mudança nestes aspectos 

ao longo dos anos. A maioria relacionou este fato a uma exploração 

intensa dos recursos, com artes de pesca predatórias, que só com a criação 

da Resex tiveram a sua utilização proibida. Alguns moradores afirmaram 

que os pescadores não esperam que o recurso ganhe incremento em peso e 

comprimento, capturam peixes com tamanhos reduzidos, inapropriados 

para consumo. 
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“A mudança é porque estão pegando peixe já muito pequeno... 

todos os tipos de pescaria...não dá tempo de crescer, eles pegam logo pra 

vender, como eu tô falando, tem muita pescaria”. (Morador, 37 anos) 

Em relação ao prejuízo causado pelas armadilhas utilizadas pelas 

comunidades vizinhas, boa parte afirmou que a rede poitada, acaba 

prejudicando a pesca na comunidade da Ilha de Peru.  

“A rede poitada. Eles poitam pro fundo aí pega tudo e isso 

prejudica muito.” (Moradora, 57 anos) 

Por outro lado, alguns entrevistados também consideram a rede de 

arrasto e a zangaria alta, um tipo de zangaria cuja rede possui uma altura 

maior, impedindo integralmente a passagem dos peixes e que também já 

teve seu uso proibido, como artes de pesca predatórias. 

“Rapaz, de prejudicar prejudica né, porque no caso a zangaria... 

sempre ela mata tanto o peixe maior como o menor né?! E outros tipos de 

pescarias, rede alta (zangaria alta)... rede alta mesmo o que tiver ela pega. 

Não tem aqui, mas vem de outro lugar pescar pra cá entendeu?! Botam na 

beira do mangue”. (Morador, 33 anos) 

“Prejudica. Pescaria de rede tão acabando com os peixes aí no rio, 

pesca de arrasto... prejudica muito aqui, vão arrastando o rio. Tem vezes 

que a gente vai e não pega nem pra comer, tão “escurraçando” o peixe 

como a gente diz aqui”. (Morador, 39 anos) 

A zangaria convencional foi apontada como arte de pesca 

prejudicial apenas por um dos entrevistados. Como a zangaria já é um tipo 

de arte de pesca proibida nos outros estados, sendo o Maranhão o único 

estado em que ainda é permitida, o receio de uma possível proibição pode 

ter influenciado no resultado deste quesito, como é relatado por Pereira 

(2008, p.74): 

A necessidade de alimento imediato à sua família parece ser um 

obstáculo às propostas que visam diminuir o esforço de pesca e usar 

petrechos mais adequados à preservação. Uma situação está 

intrinsecamente ligada à outra, pois quando se tem pouco recurso 

pesqueiro é preciso usar redes com malhas mais finas e pegar espécies 

menores para obter resultados similares aos de uma situação anterior. A 
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mudança na atividade pesqueira vem causando consequentemente maiores 

danos ao ambiente, agravando assim a situação do estoque e 

comprometendo safras futuras. 

A respeito de uma possível solução para a diminuição do pescado 

que vem sendo observada na comunidade, 25% apontou a criação de um 

período de defeso e outros 25% afirmaram que não há solução para o 

problema. Alguns entrevistados indicaram a redução na quantidade de 

redes e a mudança do período atual de proibição da zangaria como 

possíveis soluções. 

Atualmente, o período de proibição da pesca de zangaria na 

RESEX de Cururupu é dos meses de junho a agosto, motivado pela 

migração das sardinhas. Entretanto, alguns pescadores e moradores da 

comunidade afirmaram durante as entrevistas, que o período de junho a 

agosto é muito prejudicial para eles, pois seria um período onde os peixes 

apresentam bons tamanhos para pesca. 

“Eles tinham que vim fazer a pesquisa porque tem hora que um 

tempo desse que é bom pra pesca, eles tão proibindo numa hora errada”. 

(Moradora, 31 anos) 

Um morador chamou atenção também para uma maior 

fiscalização do cumprimento das normas do acordo de gestão firmado 

entre pescadores e a administração da Resex e punições rígidas para 

aqueles que descumprirem: 

“Além de ter a proibição determinada que não se pode pescar, mas 

a gente acredita que tem que ter a fiscalização de qualquer jeito e a punição 

para algumas pessoas que ‘desconcordarem’ com o acordo de gestão desta 

portaria que chegou. Porque se eu reunir a comunidade para tirar a rede de 

um pescador daqui, logo, quem vai ficar ‘queimado’ somos nós e na hora 

nem a própria lei nos apoia, não pune esse pescador e não vai adiantar 

nada, então precisa da fiscalização e da punição pra quem discordar desse 

acordo de gestão.”(Morador, 23 anos) 

Em relação à observação de algum tipo de poluição na ilha, 81,8% 

respondeu que não há. Este resultado pode ser observado de fato, a 

comunidade é limpa e a população é consciente de seu papel. Acredita-se 

que o benefício do Bolsa Verde tenha grande influência nesse cenário. 
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O Programa de Apoio à Conservação Ambiental Bolsa Verde, 

instituído pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e regulamentado 

pelo Decreto nº 7.572, de 28 de setembro de 2011 concede, a cada 

trimestre, um benefício de R$ 300 às famílias em situação de extrema 

pobreza que vivem em áreas consideradas prioritárias para conservação 

ambiental. Como 47% das 16,2 milhões de pessoas que vivem em situação 

de extrema pobreza estão na área rural, a proposta é aliar o aumento na 

renda dessa população à conservação dos ecossistemas e ao uso sustentável 

dos recursos naturais. Esse novo benefício, parte do Programa Brasil Sem 

Miséria, e é destinado àqueles que desenvolvem atividades de uso 

sustentável dos recursos naturais em Reservas Extrativistas, Florestas 

Nacionais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável federal e 

Assentamentos Ambientalmente Diferenciados da Reforma Agrária 

(BRASIL, 2011). 

Quando perguntado se há alguma orientação quanto ao tamanho 

mínimo de captura dos peixes mais comercializados, 50% afirmou que sim, 

que houve uma reunião onde tais informações foram repassadas e, 50% diz 

que não há nenhum tipo de norma quanto a tamanho mínimo de captura. 

Tal resultado indica que é necessário pensar em estratégias mais 

abrangentes para que as informações cheguem a todos os pescadores e a 

fiscalização deve ser constante (Tabela 3). 

Na tentativa de fazê-los refletir sobre as consequências de seus atos 

no futuro, questionou-se como eles imaginavam a ilha daqui a 20 anos. A 

maioria respondeu que com certeza estaria bem pior do que está hoje e que 

os recursos estariam mais escassos. 

“Se não parar essas pescarias de rede em beira de mangue vai ficar 

muito ruim, vai chegar dia de ir pescar e não pegar nem pra comer”. 

(Morador, 37 anos) 

“(Risos). Vai ser pior porque cada vez a coisa tá só diminuindo”. 

(Moradora, 57 anos) 

“É... se ninguém se conscientizar e não tiver mesmo uma ordem 

para se tomar as devidas providências, eu acho que provavelmente não 

teremos tanta fartura como tinha antes, até mesmo hoje eu já não vejo 

tanta fartura, a gente só ainda tem por graça divina mesmo, mas se disser 
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assim que tá pela nossa própria conscientização, que tá melhorando por 

nós mesmos, porque tá cuidando da reserva, isso é mentira porque não está 

acontecendo, é aquela questão ‘só sobrevive quem for os mais espertos’”. 

(Morador, 23 anos) 

 

 Tabela 3. Dados de percepção ambiental da comunidade 

pesqueira da Ilha de Peru, RESEX de Cururupu, MA. 

Variáveis Percentual  

(número de indivíduos/total) 

Mudança no tamanho do pescado 

Sim 100,00% (12/12) 

Não 0,00% (0/12) 

As armadilhas utilizadas pela comunidade são prejudiciais? 

Sim 75,00% (9/12) 

Não 8,33% (1/12) 

Não sei 25,00% (3/12) 

Poluição 

Sim 8,33% (1/12) 

Não 75,00% (9/12) 

Não sei 16,67% (2/12) 

Solução para diminuição do pescado 

Defeso 25,00% (3/12) 

Diminuir a quantidade de redes 8,33% (1/12) 

Mudar o período de proibição 8,33% (1/12) 

Não há solução 25,00% (3/12) 

Não sei 33,33% (4/12) 

Há algum tipo de orientação acerca do tamanho mínimo de captura? 

Sim 50,00% (6/12) 

Não 50,00% (6/12) 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Ação educativa 

 

Com o objetivo de atender o público adulto e infantil da Resex de 

Cururupu, foi criada uma cartilha de educação ambiental em forma de 

quadrinhos (Figura 2), com o objetivo de levar informações sobre os 

recursos pesqueiros da ilha, obtidos através de pesquisas científicas sobre 

composição e reprodução de espécies da fauna acompanhante de zangaria, 

realizadas na ilha de Peru entre 2014 e 2015.  Através da divulgação desse 

material para as comunidades pesqueiras da Resex, pretende-se suprir um 

pouco da carência de informações observada através deste trabalho e ao 

mesmo tempo incentivar a reflexão e a mobilização da comunidade, no 

sentido de promover a sustentabilidade na utilização dos recursos 

pesqueiros.       

      

 

Figura 2. Cartilha educativa. 1: Capa; 2: Corpo institucional da UEMA; 3: 

Apresentação; 4: Equipe do projeto; 5: Apresentação do projeto; 6, 7: Explicação 

da metodologia; 8: Indicação do conteúdo da cartilha; 9 e 10: Diversidade de peixes 

da Ilha de Peru-MA; 11: Reprodução do Bandeirado; 12: Reprodução da Tainha. 

Fonte: Ilustrações produzidas por Yuri J. A. da Silva e texto produzido por Lorrane 

G. Cantanhêde (2015).  
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Figura 2 (continuação). Cartilha educativa. 13: Reprodução do Siri; 14: 

Reprodução do Camarão Branco; 15: Informação sobre o período de defeso; 16: 

Fotos dos momentos de educação ambiental; 17,18, 19: Entrevistas; 20: Reflexão 

de um pescador; 21: Agradecimentos; 22: Organizadores da cartilha; 23: Logo da 

editora UEMA. Fonte: Ilustrações produzidas por Yuri J. A. da Silva e texto 

produzido por Lorrane G. Cantanhêde (2015).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A associação de pesquisas científicas e educação ambiental têm 

mostrado ao longo do tempo, resultados pertinentes no que diz respeito à 

conservação do ambiente. Ao longo da pesquisa auferiu-se que a 

comunidade tem ciência de que a quantidade do pescado está diminuindo 

e que este fato já afeta diretamente o padrão de vida daqueles que 

dependem unicamente da atividade pesqueira para sobreviver. Porém, boa 

parte dos pescadores não se considera responsável por isto, por não crer 

que as artes de pesca utilizadas por eles ofereçam algum risco, a não ser 

aquelas utilizadas por comunidades vizinhas.  

Com este estudo, pode-se perceber que a comunidade não sabe 

como reagir frente à problemática de diminuição do pescado, muitos 

disseram inclusive que quando acabar, afirmando com convicção que um 

dia isto irá acontecer, o jeito será ir embora ou procurar outros meios de 

sobrevivência. Além destes, há aqueles que consideram que a diminuição 

do pescado é um fenômeno à parte e que um dia voltará ao normal, 
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tornando nítida a necessidade de atividades educativas que relacionem a 

atividade pesqueira à conservação das espécies.  

Em síntese é possível afirmar que a educação ambiental como 

política social em reação à pesca predatória é um eixo fundamental para o 

desenvolvimento sustentável, haja vista, que se centra no fenômeno da 

participação e promove nos cidadãos uma reflexão acerca de seu papel na 

conservação dos recursos, possibilitando não apenas o equilíbrio ecológico, 

mas garantindo meios de sustento para si e para as gerações futuras.   
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O Maranhão é um dos principais produtores das regiões 

Norte/Nordeste do Brasil, tendo sido apontado em 2006 pelas estatísticas 

do IBAMA (IBAMA/CEPENE, 2008) como o primeiro produtor 

nordestino perfazendo uma produção anual de 62.876,5 toneladas, das 

quais 40.131,5 toneladas correspondem à pesca extrativa em ambiente 

marinho, que por sua vez é considerada eminentemente artesanal. Este fato 

demonstra a grande quantidade e diversidade de recursos pesqueiros 

existentes em áreas marinhas maranhenses.  

A pesca artesanal exerce um grande papel na economia do Estado, 

uma vez que, além de o Maranhão possuir um extenso litoral, existe um 

grande número de comunidades pesqueiras e áreas de desembarques de 

pescados. Os desembarques pesqueiros no Estado ocorrem de forma difusa 

em muitos pequenos portos ou localidades do litoral (STRIDE, 1992, 

IBAMA/ESTATPESCA, 2008, ALMEIDA, 2008). 

Com a maior área de manguezal do Brasil, o Estado, possui 

aproximadamente 640 quilômetros de litoral, fazendo parte deste o Golfão 

Maranhense – complexo sistema estuarino, contendo baías e estuários que 

apresentam duas grandes baías: São Marcos e São José, separados pela ilha 

de São Luís (ALMEIDA, 2006), conhecida também por Ilha do 

Maranhão. Engloba os municípios de São Luís, São José do Ribamar, 

Paço do Lumiar e Raposa. Em todas estas localidades existem áreas de 
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desembarques de pescados, muitos advindos de outros municípios do 

estado do Maranhão.  

O município de São José de Ribamar, terceiro mais populoso do 

Estado, possui 163.045 mil habitantes, com área de 388,371 km2, localiza-

se a leste da capital São Luís, possui a pesca extrativista como a principal 

atividade da região e destaca-se por ser responsável por uma boa parcela da 

produção do Estado (IBGE, 2010). É uma das principais áreas de 

desembarque no estado. 

Com esta pesquisa tivemos o objetivo de analisar os aspectos 

econômicos e sociais dos pescadores da comunidade Caúra, localidade 

pesqueira do município de São José de Ribamar, considerando a 

importância do conhecimento da pesca diante das realidades vividas pela 

comunidade, buscando medidas de manejo e desenvolvimento para 

solucionar possíveis dificuldades. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O município de São José de Ribamar possui limite ao norte com 

Oceano Atlântico e com o município de Paço do Lumiar, ao oeste e sul 

com município de São Luís e a leste com a Baía de São José, possuindo 

coordenadas geográficas 02º33’18’’ e 02º55’11’’ latitude sul e 44º03’10’’ e 

44º05’28’’ longitude oeste.  

A comunidade Caúra localiza-se na Baía de São José, na área 

litorânea do Golfão Maranhense. Tal comunidade engloba diversos 

ecossistemas como área marinha costeira, restingas, estuários, manguezais 

e campos de dunas. Há forte predomínio de diversas pescarias artesanais 

realizadas na Praia do Caúra, como pescarias com redes de arrasto, rede de 

cerco, tarrafa, dentre outras. 

 A área estudada é fortemente influenciada pela alternância das 

marés. No período de baixa-mar há formação de crôas de areias e 

acúmulos de sedimentos. Nesta porção encontra-se o cais, onde os 

pescadores ancoram suas embarcações para higienização e manutenção 
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das embarcações. Toda a dinâmica de marés presente na região determina 

a atividade pesqueira que é exercida na comunidade e no município. 

 

 
Figura 1. Localização do município de São José de Ribamar. 

 

Identificação dos atores envolvidos 

 

Questionários semiestruturados de caráter socioambiental foram 

realizados, no mês de novembro de 2015 com 20 pescadores da 

comunidade estudada, com o intuito de avaliar o perfil dos pescadores 

presentes na mesma.  

Os entrevistados foram localizados durante suas atividades e assim 

questionados sobre suas atividades na pesca. Para análise estatística dos 

dados socioeconômicos, consideraram-se aqueles que possuem vínculo 

com a atividade possuindo função e ocupação remunerada. 

 

Coletados dados 

 

Houve a aplicação dos questionários semi-estruturados com 

duração de 20 minutos, com perguntas acerca de dados ambientais, 

socioeconômico, associativista e de comercialização do pescado. 
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Posteriormente às entrevistas, os pescadores retornaram as suas atividades. 

Foram entrevistados pescadores residentes na comunidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Perfil social e econômico dos pescadores 
 

Os pescadores entrevistados pertencem à faixa etária entre 26 e 60 

anos e média de idade de 44,75 anos. Esta característica é pertinente, pois a 

maioria dos pescadores entrevistados (64,70%) possui mais de vinte anos 

na atividade e executam este trabalho desde sua juventude. Garcez & 

Sanchez Botero (2005) concluíram estudos sobre pescadores artesanais do 

Estado do Rio Grande do Sul em que a média de idade encontrada foi de 

43 anos. Contudo, o resultado deste trabalho aproxima-se dos valores 

encontrados por estes autores. 

Segundo os entrevistados, as condições de habitação e de vida se 

apresentam boas, possuindo casas próprias, com estrutura de alvenaria e 

água encanada (Figura 2).  

 
Figura 2. Gráfico referente à habitação e condições de vida dos 
entrevistados da comunidade de Caúra, São José de Ribamar – MA. 

 

Os pescadores atuam no mar para garantirem sua produção 

pesqueira em intervalos de dias bem diversificados: entre 4 e 5 dias 

(29,41%), entre 10 e 15 dias (47%) e entre 25 e 35 dias (17,64%). É notório 

que, nas últimas décadas o aumento de embarcações e a frequência de 



68 

 

 

pescarias, tanto artesanais como industriais, tem ocasionado uma 

sobrexplotação sobre os recursos pesqueiros naturais. Estudos voltados 

para comunidades pesqueiras estão em ascensão, mas além de ainda serem 

poucos atualmente, necessitam abranger toda a realidade da pesca e das 

comunidades envolvidas. 

Em relação ao estado civil, 50% são casados, enquanto que 37,5% 

são solteiros e 12,5% possuem outros tipos de relacionamento conjugal 

(Figura 3). 

Quanto ao grau de instrução 41,17% dos entrevistados apresentam 

grau de analfabetismo, enquanto que 23,52 % possuem ensino fundamental 

incompleto, 29,41% possuem ensino médio completo e 5,88% ensino 

médio incompleto. Os pescadores afirmam serem analfabetos em função 

da ausência disciplinar quanto aos estudos na escola e em casa por meio 

dos pais, provocando prematuramente a evasão escolar. A influência 

paterna tem levado os filhos a seguirem os passos dos pais, optando por 

desempenhar a atividade pesqueira. A formação dos pais destes pescadores 

tem uma grande parcela de influência sobre seus filhos, pois na 

comunidade Caúra, todos os pais dos entrevistados trabalharam ou 

trabalham com pesca artesanal, seja com a produção ou com a 

comercialização. Diferentemente, as mães destes pescadores são donas de 

casa, empregadas domésticas ou agricultoras. 

 

 
Figura 3. Sobre o estado civil dos entrevistados da comunidade de Caúra, 

São José de Ribamar – MA. 
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Em relação à renda média mensal, os entrevistados apresentaram 

um quantitativo entre ½ e 1 salário mínimo (Figura 4). A principal 

atividade é a pesca de peixes, aplicada por barcos de médio porte. Estas 

embarcações apresentam autonomia para desenvolver suas atividades 

durante certo período em mar. Os entrevistados não participaram ou 

fizeram curso de formação para executarem a atividade, a prática em mar e 

os ensinos dos pais e conhecidos revelam que estes aprenderam o 

dinamismo da pesca artesanal.   

 

 
Figura 4. Renda média mensal dos entrevistados da comunidade de Caúra, São 

José de Ribamar – MA. 

 

Quanto à disposição dos petrechos de pesca usuais da comunidade, 

os entrevistados citaram redes de emalhar (malhão), o espinhel e puçá para 

a pesca do camarão marinho (Litopenaeus schimitti). 50% dos entrevistados 

responderam ganhar de 30-90% de sua renda da pesca e 43,75% dizem 

ganhar 90-100% (Figura 5), pois buscam desempenhar outras atividades 

para complementar a renda, como por exemplo, confecção de apetrechos 

de pesca e trabalhos na construção civil. 

A maioria dos entrevistados possui vínculo com a Colônia de 

pescadores da região, Z-14, (Figura 6) classificando-a como boa, porém 

concordam que poderia haver melhorias de gestão, proporcionando assim 

mais assistência aos pescadores. A filiação à Colônia é a principal forma de 

associativismo desempenhada pelos entrevistados, que afirmam que 
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contribuem assiduamente, assegurando a estabilidade financeira dos 

pescadores ao fim da profissão. 

Um pequeno número confirmou recebimento do Seguro defeso. Os 

que recebem alegam que não param a atividade durante o defeso, pois o 

pagamento do mesmo tem estado atrasado há um bom tempo. 

O total do número dos entrevistados alega a diminuição em 

quantidade e tamanhos das espécies capturadas na região e concordam que 

isso se dará pela pesca excessiva e que não existe nenhum tipo de 

fiscalização para a prevenção. 

Todos os entrevistados entendem que as localidades onde pescam 

são um bem público que cabe à população preservar e ao Governo 

fiscalizar e dar a devida assistência aos pescadores. 

 

 
Figura 5. Renda adquirida pela pesca aos entrevistados na 
comunidade de Caúra, São José de Ribamar – MA. 
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Figura 6. Formas de associativismo entre os pescadores 

entrevistados na comunidade de Caúra, São José de Ribamar – MA. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se perceber que na 

comunidade de Caúra a pesca é praticada com ou sem embarcações e tem 

como finalidade contribuir de forma parcial ou total a renda familiar. 

Sendo assim, caracterizada como uma atividade artesanal, praticada em 

toda a costa maranhense e muitas vezes para autoconsumo. 

Foi verificado que a renda destes trabalhadores é baixa, podendo 

estar relacionada com atividades exercidas na região e pelo pagamento ser 

feito aos pescadores pela sua produção. 

Os pescadores artesanais exercem a atividade sozinhos ou fazem 

uso da mão de obra não assalariada, com a utilização de instrumentos 

relativamente simples para a pesca nos ambientes localizados nas 

proximidades da costa. A pesca passa a ser a principal atividade geradora 

de renda, ainda que venham exercer atividades secundárias.  

Mesmo possuindo vínculos com colônias de pescadores, estes 

acabam sendo um tanto insatisfeitos com os serviços prestados e exigem 

maior atenção voltada à comunidade como parcerias nos programas de 

alfabetização e melhor assistência aos pescadores.   

Portanto, a pesca exercida no Município de São José de Ribamar é 

de fato artesanal, e para o Maranhão este tipo de pesca acaba tendo uma 

importância econômica e social. Entretanto, necessita de maiores 

investimentos em projetos, onde busquem a valorização profissional e 

programas de natureza empreendedora, para direcionamento dos jovens e 

adultos onde venham gerar renda para essa classe de trabalhadores.  
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O estado do Maranhão possui a atividade da pesca que se destaca 

tanto por sua amplitude socioeconômica, quanto por sua abrangência 

ecológica e geográfica. Com 640 quilômetros de extensão, a costa 

maranhense é a segunda maior da região Nordeste, onde são encontrados 

ao longo da linha litorânea, 26 municípios e aproximadamente 278 

comunidades tradicionalmente pesqueiras (IBAMA, 2008). Estas 

comunidades vivem quase que exclusivamente da pesca artesanal, que é 

uma atividade limitada quando comparada à produção industrial, porém 

possui um papel fundamental nestas localidades, gerando renda para os 

moradores. Esta característica é bem comum para as comunidades que 

vivem próximas a áreas de costa, pois desenvolvem suas atividades 

objetivando a exploração do ambiente marinho e de seus recursos. 

A pesca é praticada em todos esses ambientes por um contingente 

de 100.000 pescadores oficialmente cadastrados no Registro Geral de Pesca 

– RGP do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA, 2010). Acredita-se, 

porém que este contingente seja substancialmente maior, devido à falta de 

um censo especifico para trabalhadores da pesca. Aliado a isto, a ausência 

de dados torna evidente que, na maioria das vezes, a observação é feita 

apenas no que diz respeito ao comportamento das comunidades, ao invés 
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de envolver toda a dinâmica da atividade acerca da prática dos pescadores 

no ambiente, esforço de pesca e estoques pesqueiros existentes em suas 

proximidades. 

Com relação à produção, o Maranhão registrou em captura na 

ordem de 69.532 toneladas no ano de 2009, posicionando-se como quinto 

produtor nacional de pescado (MPA, 2010). Deste total, cerca de 60% é de 

origem marinha (MPA, 2010). Destacam-se no Estado pela produção de 

pescado de maneira artesanal os municípios de Raposa, Paço do Lumiar, 

Tutóia, Guimarães e Carutapera. Nestas regiões, a pesca artesanal atua de 

forma definitiva a influenciar no modo de vidas das comunidades 

existentes. 

O município de Carutapera está situado na microrregião do 

Gurupi. Possuindo 22.006 habitantes, distribuídos em uma área territorial 

de 1.232,1 km². Sua densidade demográfica é de 17,86 habitantes/km² 

(IBGE, 2010).  

Destaca-se no cenário estadual como um dos grandes produtores e 

exportadores de pescado à capital São Luís, tendo em vista que a economia 

do município gira em torno da pesca, fazendo com que esta atividade 

empregue uma grande porcentagem de trabalhadores de forma direta e 

indireta, sendo que há 4.000 pescadores segundo o RGP. Apesar de não 

haver dados sobre quantidade produzida da atividade, calcula-se que gire 

em torno de 80 toneladas no período de inverno, no qual há uma produção 

mais acentuada de pescado. A comunidade pesqueira existente no 

município é vinculada à Colônia de pescadores Z-1. 

O referente trabalho objetivou realizar o diagnóstico 

socioeconômico da região do município de Carutapera com ênfase nos 

pescadores, a fim de avaliar e reunir subsídios úteis para sua atual situação 

de acordo com o âmbito econômico, social e ambiental visando um 

reconhecimento da importância da pesca e do conhecimento adquirido 

pelos pescadores durante seu trabalho. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O município de Carutapera (Figura 1) possui limites ao norte com 

o Oceano Atlântico e ao sul com os municípios de Boa Vista do Gurupi, 

Amapá do Maranhão, Maracaçumé e Centro Novo do Maranhão. A Leste 

com os municípios de Luís Domingues, Godofredo Viana e Turiaçu, e ao 

oeste com o estado do Pará. 

 

 
Figura 1. Localização do município de Carutapera. 

 

Coleta de dados 

 

Na coleta de dados foram aplicados questionários semiestruturados 

no período de outubro a de novembro de 2015 junto aos pescadores do 

município de Carutapera. Os questionários possuíam questões abertas 

e/ou fechadas, que de acordo com Albuquerque e Luciana (2004), geram 

informações qualitativas. As informações foram obtidas através de 
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entrevistas, a fim de obter a idade, escolaridade, tempo na atividade, 

caracterização da família, habitação, condições de vida e pescas exercidas, 

bem como as suas formas de associativismo, bens de produção e atividade 

exercida durante o defeso. Buscou-se também obter informações sobre a 

percepção ambiental dos pescadores, onde se abordou questionamentos 

sobre a diminuição de pescado capturado, motivos responsáveis por esse 

fato, fatores ambientais que interferem na atividade pesqueira e a melhor 

forma de preservar as espécies capturadas. Muitas informações foram 

obtidas por meio de observação direta do local, no momento da entrevista.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das informações obtidas  

 

Dos pescadores entrevistados, 82% são naturais do município de 

Carutapera, 11% naturais do município de Raposa e 7% de Bacuri, sendo 

todos estes municípios pertencentes ao estado do Maranhão. Apresentaram 

idade média de 43,85 anos, no qual 68% deles alegaram ter mais de vinte 

anos na atividade. Houve a predominância em 100% do gênero masculino 

na atividade, que é uma característica comum na pesca artesanal 

embarcada. 

O tempo de profissão dos pescadores varia entre 6 e 40 anos, onde 

100% deles vivem exclusivamente da pesca, obtendo por meio dela em 

média de 1 a 2 salários mínimos mensais (Figura 2). A diferença de idade e 

tempo na atividade entre os pescadores demonstram que a atividade é 

exercida por diferentes gerações, fato este que vem a confirmar a passagem 

de conhecimento para diferentes gerações. Segundo os entrevistados, a 

maioria começou a exercer a atividade por influência dos pais (98%) e 

apenas 2% optaram pela pesca por causa do desemprego. Clauzet, Ramires 

& Barrella (2005) afirmam que a pesca artesanal no litoral de São Paulo é 

transmitida aos jovens de maneira a proporcionar condições para a prática 

da atividade por diferentes gerações. Quanto ao estado civil, 53% são 

casados, 35% solteiros e 7% vivem com seus parceiros. 
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Figura 2. Salários dos pescadores de no município de Carutapera – MA. 

 

Os embarques para as pescarias podem ser realizadas com 

frequências diárias, onde os pescadores saem pela manhã e voltam ao 

final do dia, com retorno ao ambiente aquático no dia seguinte. Também 

existem pescarias que se prolongam por mais tempo em mar, durando 

dias, semanas ou meses. A frequência de pesca em Carutapera aponta que 

os pescadores saem para as capturas e duram cerca de 5 a 6 dias (68%) em 

mar. 

Durante o período de Defeso, momento em que determinadas 

espécies são impedidas de serem capturadas devido à sua reprodução, são 

buscados serviços temporários, como manutenção de embarcações, 

comércio e trabalhos na construção civil. Apesar do defeso, muitos 

pescadores continuam exercendo a captura destes organismos ilegalmente. 

Os pescadores alfabetizados são em torno de 47%, apenas 18% 

possuíam ensino fundamental completo e 6% ensino médio completo, 29% 

alegaram serem analfabetos, no qual, a maioria abandonou os estudos para 

ajudar na renda familiar, possuindo a pesca como a principal função. O 

baixo grau de escolaridade é uma característica bem comum a pescadores, 

pois suas realidades os fazem optar pelo trabalho muito cedo e tem a pesca 

como principal atividade nestas localidades pesqueiras, fato também 

observado em estudos realizados no Brasil (FIGUEIREDO, 2005; 

GARCEZ & SANCHEZ-BOTERO, 2005; PEDROSA, 2007; SANTOS et 

al., 2011). 
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Um quantitativo de 81% não deseja que seus filhos sigam a sua 

profissão, pois além de sofrida, não possuem uma certeza de futuro e de 

renda por meio desta atividade. Contudo, 19% desejam que sigam a sua 

mesma profissão. Os entrevistados não fizeram nenhum curso de formação 

para entrarem na atividade da pesca, apenas a prática os levou ao 

conhecimento de sua profissão. Quanto ao estado civil dos mesmos, 50% 

são casados, 36% solteiros e 10% amasiados e 4% viúvos. 

Todos são filhos de pais pescadores e mães empregadas domésticas 

ou donas de casa. Em média, cada casal possui 4 filhos, onde 57% são 

totalmente dependentes dos pais e 43% possui renda própria.  

Todos os entrevistados possuem casa própria onde 55% são feitas 

de alvenaria, 27% de madeira e 12% feitas de taipa. Em relação ao 

associativismo, a maioria está associada à colônia Z-1 do município, no 

total de 70% e 30% não são associados.  

 

Espécies capturadas pelos pescadores 

 

Da pescaria exercida, 100% das capturas são peixes e dentre as 

espécies mais capturadas estão: Pescada Gó (Macrodon ancylodon), Peixe 

Pedra (Genyatremus luteus), Pescada Amarela (Cynoscion acoupa), 

Bandeirado (Bagre bagre), Bagre (Bagres marinus) Corvina (Micropogonias 

furnieri) e Tainha (Mugil sp.) (Figura 3). Entretanto, 82% dos pescadores 

observaram que, com o passar dos tempos, a quantidade de pescado 

diminuiu nos locais onde realizam a capturas e 18% afirma que não houve 

diminuição. Destaca-se que, para a prática de capturas, há mobilidades 

feitas em diferentes momentos pelos pescadores em ambientes 

diversificados que estão dispostos próximos à costa. 
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Figura 3. Frequência relativa de espécies mais capturadas, segundo 

pescadores entrevistados, no município de Carutapera – MA. 

 

Os pescadores foram interrogados em relação a opiniões sobre a 

colônia de pescadores da região do município e afirmaram ser muito boa 

(30%), boa (35%), regular (5%) e muitos não opinaram (30%) (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Parecer dos pescadores em relação à Colônia de pescadores Z-1. 

 

Eles alegam que poderia melhorar com parcerias e apoios 

financeiros para os pescadores para a compra de seus equipamentos. 

Foi nítida a percepção dos pescadores sobre os impactos 

ambientais e de pressão pesqueira sobre os estoques pesqueiros, onde cerca 

de 80% afirmaram perceber a diminuição dos organismos em tamanho e 

em quantidade capturada (Figura 5). Como forma de preservação destas 

espécies, 46% responderam que deveriam determinar os locais de coletas, 
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41% determinar os períodos para captura e 17% preferem que seja 

determinado a quantidade de pescado coletado. 

 

 
Figura 5. Percepção dos pescadores em relação à 
diminuição do pescado no município de Carutapera – MA. 

 

Dos problemas ambientas que interferem na realização da 

atividade pesqueira, 86% indicam a poluição como principal fator, 9% 

relatam o clima como fator e apenas 5% alegam que existem outros fatores 

como agente de interferência na atividade pesqueira.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notório que a pesca é de fundamental importância para o estado 

do Maranhão, ainda mais para as cidades voltadas a atividade pesqueira, 

como é o caso do município de Carutapera. Através do referido 

diagnóstico, foi possível conhecer os diferentes parâmetros que norteiam 

essas comunidades através de informações sociais, econômicas e culturais, 

para que dessa forma venha a público a realidade dos profissionais que 

trabalham com a pesca artesanal no estado. 

Constatou-se que, no município há altos níveis de analfabetismo e 

grande dependência familiar para com os entrevistados. Soube-se também 

que há um alto índice de associativismo, resultado que se mostra otimista 

em relação à presença da colônia. Porém, é necessário um fortalecimento 

de políticas públicas voltadas ao pescador e suas condições de trabalho, 

formas de valorização da profissão, para que finalmente o estado explore o 
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potencial que tem os municípios em relação aos recursos pesqueiros de 

suas localidades. 
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A pesca artesanal é definida como uma atividade com pouco 

investimento de capital, explorando áreas que podem ser alcançadas em 

poucas horas a partir dos portos ou praias de onde os pescadores se 

baseiam (COLLOCA et al., 2004). Johnson (2005) afirma que a pesca 

artesanal pode ser de subsistência ou comercial, para consumo local ou 

para exportação, o que pode ser uma referência para a pesca de pequena 

escala.  

Os pescadores artesanais estão em contato direto com o ambiente 

natural e, portanto, têm amplo conhecimento sobre a classificação, 

comportamento, biologia e utilização dos recursos naturais na região onde 

vivem. No entanto, esse conhecimento não é bem aproveitado em relação 

à manutenção e uso sustentável deste recurso natural, que naturalmente 

necessitam para sua sobrevivência. 

A pesca artesanal no Brasil é uma das atividades mais tradicionais 

que representa uma fonte de renda e sustento para milhares de famílias 

(DIAS NETO, 2010), sendo tão importante, em termos de produção, como 

a pesca industrial (VASCONCELLOS et al., 2005).  

O litoral maranhense estende-se da foz do rio Gurupi (PA) até a 

foz do rio Parnaíba (PI), perfazendo uma extensão de 640 km de costa 

formado por regiões distintas quanto à fisiografia e características 

geológicas (ALMEIDA, 2008). A pesca no litoral do Estado é considerada 

eminentemente artesanal, com uma produção média anual de 55.000t no 

                                                             
1 Graduado em Engenharia de Pesca- Universidade Estadual do Maranhão 
2 Professora do curso de Engenharia de Pesca- Universidade Estadual do Maranhão. 
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período de 1950 a 2004, considerando-se peixes, crustáceo e moluscos 

sendo, portanto, o Estado um dos principais produtores de pescado da 

região Norte/Nordeste do Brasil (CEPENE/IBAMA, 2008). 

As pescarias artesanais fornecem alimento e emprego para muitas 

populações humanas, especialmente nos países tropicais e/ou em 

desenvolvimento, contribuindo em até 60% da produção pesqueira 

marinha do Brasil e 95% da produção maranhense (BEGOSSI, 1998; 

ALMEIDA et. al., 2006). 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo obter 

informações sobre a situação socioeconômica dos pescadores artesanais e 

descrever a atividade pesqueira, no Município de Apicum-Açu, no estado 

do Maranhão. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

 

O município de Apicum-Açu está localizado no litoral norte do 

estado do Maranhão, com 13.000 mil habitantes (IBGE, 2013). Limita-se 

ao norte com o oceano Atlântico, ao oeste com Turiaçu, ao sul com Bacuri 

e ao leste com Serrano do Maranhão. Com uma extensão de 249,6 km2, o 

município desmembrou-se de Bacuri através da Lei 6.179 de 10/11/1994. 

A principal atividade econômica é a pesca artesanal marinha, 

desenvolvidas nas praias, especialmente nas ilhas de Cajual dos Pereiras,  

do Machado, Croinha e Tucunzal, que pertencem ao município, além de 

outras ilhas que fazem parte de Cururupu, a exemplo de Lençóis, Bate-

Vento, Mirinzal e Retiro.  
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Figura 1. Área de estudo Apicum-Açu - MA.  

 

Procedimentos Metodológicos  

 

Foram aplicados 40 questionários socioeconômicos aos pescadores 

da região com múltiplas perguntas entre elas, grau de instrução, formação 

profissional, caracterização da família, habitação e condições de vida, 

forma de associativismo, bens de produção, atividades exercidas e 

remuneração, percepção ambiental, entre outras. Além disso, a informação 

sobre a pesca e as características das embarcações e artes de pesca, 

espécies-alvo capturadas, também foi avaliada. 

Os dados foram registrados e plotados em planilha para posterior 

análise e apresentação dos resultados.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com dados obtidos através de entrevistas com 40 

pescadores, foi constatado que a maioria reside a mais de 10 anos nessa 

localidade. Dos entrevistados, somente 10% foi composto por mulheres. O 

predomínio do sexo masculino na atividade de pesca também foi 

observado no Rio Grande do Sul por Condini et al. (2007), que verificaram 

uma única ocorrência de mulheres na pesca garoupa (Epinephelus 

marginatus), e por Garcez & Sanchez-Botero (2005), que estimaram que 

pelo menos de 8 a 10% dos pescadores artesanais neste Estado são 

mulheres.  

Notou-se um número superior de pescadores alfabetizados como 

mostra a figura 2, mas nenhum dos entrevistados tem o ensino superior 

nem cursos profissionalizantes. Outro fato observado foi que 45% dos 

entrevistados sequer tinha concluído o ensino fundamental, mostrando o 

baixo nível de escolaridade no local. Esse fato também foi observado em 

outros estudos realizados em comunidades pesqueiras no Brasil 

(BARBOSA & BEGOSSI, 2004; SANTOS et al., 2011; PEDROSA, 2007). 

Foi observado que os pescadores trabalham há muito tempo nesta 

modalidade, com média de 22 anos de atuação. Uma grande proporção 

dos entrevistados (80%) iniciou na atividade seguindo os passos dos pais 

ou por falta de opção como assim descreveram, e tendo em vista que a 

atividade pesqueira é o carro chefe da economia no município, os 

empregos gerados estão diretamente ou indiretamente ligados a essa 

atividade. 

Os pescadores trabalham na atividade sem carteira assinada, com 

idade variando de 20 a 64 anos (Figura 3). A maioria dos entrevistados 

encontra-se na faixa de 30 a 35 anos (média de 43,5 anos), possuindo casa 

própria de alvenaria e com água encanada.  
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Figura 2. Nível de escolaridade dos pescadores do município de Apicum-

Açu - MA. 

 

A maioria (77,8%) é associada à Colônia de pescadores Z-54 

embora ainda existam alguns sem nenhuma associação, e apenas os que 

são associados recebem seguro-desemprego/defeso e exercem outro tipo de 

pesca durante esse período. Questionados sobre seu nível de satisfação 

sobre a Colônia, metade dos entrevistados afirmaram ser boa ou muito 

boa. A outra parcela afirma que a Colônia está deixando a desejar, 

apontando a falta de compromisso e de execução de projetos como os 

principais problemas na região. Segundo os entrevistados, a solução seria 

uma nova eleição, com a troca do representante. 

A pesca, segundo informações do presidente da Colônia de 

Pescadores da região, emprega diretamente 3.236 pescadores, dos quais só 

236 são colonizados. Esse total utiliza 40 barcos de pesca a motor e a vela. 

Todos os entrevistados se declaram pescadores, porém exercem 

outras atividades secundárias para incremento de suas rendas como 

atravessadores, vendedores de pescado, agricultores e confecção e conserto 

de aparelhos de pesca (Figura 4). Segundo Salmi (2005), Tzanatos et al. 

(2005) a prática de uma atividade profissional adicional por pescadores é 

comum. Porém estas atividades não são registradas na carteira de trabalho 

como forma de manter o benefício do governo, já que estas também 

servem para aumentar a renda dos pescadores. 
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 Figura 3. Frequência relativa da idade dos pescadores entrevistados 

no Município de Apicum-Açu - MA. 

 

A remuneração dos entrevistados varia entre ½ a 3 salários 

mínimos dependendo da estação do ano e não apresentam carteira de 

trabalho assinada. Apesar de conhecerem as regras e normas, nenhum dos 

40 pescadores apresentou a carteira da Marinha, e a maioria não tem a 

documentação do IBAMA. 

Com relação à percepção ambiental, todos notaram uma 

diminuição na captura dos animais ainda que não seja tão significativa, 

utilizam a experiência para a captura e algumas vezes a sorte. Além disso, 

foram questionados sobre a melhor forma de preservação das espécies e  

entre as soluções mais citadas foi a determinação do período para a pesca. 

Alguns pescadores apontaram o prefeito como responsável pela 

manutenção da qualidade ambiental na região e a população pelos 

problemas ambientais por falta de consciência. 
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Figura 4. Atividades secundárias praticadas pelos pescadores 

entrevistados em Apicum-Açu – MA. 

 

Como mostra na Tabela 1, a espécie mais capturada é a pescadinha 

gó (Macrodon ancylodon), em que esta se encontra com grande potencial de 

mercado e em abundancia no ambiente, segundo os entrevistados. Muitos 

preferem investir na malhadeira para a captura de pescada amarela 

(Cynoscion acoupa). Já as embarcações, mais encontradas são bianas, canoas 

e botes. 

Todos os 40 pescadores não desejam que seus filhos desempenhem 

a mesma função tendo em vista o quão sofrido é, e desmerecida. Porém, 

apesar das dificuldades enfrentadas ainda conseguem sentir satisfação 

sobre o trabalho feito. 

 

Tabela 1. Espécies mais capturadas, tipos de rede e embarcações em 
Apicum-Açu - MA. 

Ordem Espécies 

Capturadas 

Tipo de Rede Embarcações 

1 Pescadinha Gó Zangaria Biana 

2 Pescada Malhadeira Canoa 

3 Serra Serreira Bote 
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CONCLUSÃO 

 

A atividade pesqueira no Município de Apicum-Açu é intensa e 

realizada de forma predominantemente artesanal. Apesar de haver 

presença de algumas embarcações industriais de outros Estados. Esta 

atividade é o carro chefe da economia do Município, há uma grande 

quantidade de pescadores, sendo que estes se encontram em idades 

avançadas, e não desejam que seus filhos trabalhem na atividade. Os 

pescadores mesmo enfrentando grandes problemas com o trabalho pelo 

mesmo ser difícil, conseguem ter satisfação e tirar o seu sustento. 

Portanto, nota-se a falta de investimento e auxilio para que estes 

pescadores continuem trabalhando e respeitando assim os períodos de 

defeso. O levantamento socioeconômico e ambiental demonstrou que os 

pescadores entrevistados conhecem o ambiente ao qual estão inseridos e 

que se preocupam com o futuro do mesmo. Os pescadores são elementos 

atentos às possíveis alterações que podem ocorrer no ambiente do qual 

dependem e nos reflexos em sua atividade, devendo ser sempre ouvido 

para que haja o conhecimento da realidade da área, e então ocorrer 

possíveis ajudas para a categoria. 
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A pesca é uma atividade importante para o setor produtivo, 

econômico e social, já que por seu meio, o homem extrai organismos, que 

fazem parte do sistema ecológico aquático, para garantir sua segurança 

alimentar, sua própria subsistência, ou através da comercialização, a 

geração de renda e empregos para a grande parte da população. No 

entanto, essa atividade extrativa provoca grandes transformações 

estruturais e ecológicas, causando certa perturbação e degradação nos 

ambientes (MEDEIROS et al., 2013).  

O Maranhão possui a segunda maior costa entre os estados 

brasileiros, com 640 km, estendendo-se desde a foz do rio Parnaíba até a 

foz do rio Gurupi. Ao longo de seu litoral existem 26 municípios costeiros 

e cerca de 273 comunidades pesqueiras (IBAMA/CEPENE, 2008). A 

pesca neste estado é uma atividade econômica e socialmente importante no 

que diz respeito ao número de empregos diretos e indiretos gerados e à 

oferta de proteína de origem animal (IBAMA/CEPENE, 2008). Dentre os 

nove estados da região Nordeste, o Maranhão é o terceiro maior produtor 

de pescado pela pesca extrativa com uma produção de 43.780 toneladas 

atingida no ano de 2010 (MPA, 2012).  

A pesca artesanal marítima e estuarina neste Estado é uma 

importante atividade na geração de emprego e renda, movimentando uma 
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ampla cadeia produtiva, envolvendo vários agentes diretos (pescadores e 

donos de barco) e indiretos (atravessadores, comerciantes e consumidores). 

Com relação à situação das comunidades de pescadores do estado do 

Maranhão, estas exploram inadequadamente os recursos pesqueiros dentre 

eles os moluscos e peixes, pois utilizam, em alguns casos, artes de pesca 

não permitidas pela legislação, impedindo assim, que vários organismos 

atinjam a primeira maturação gonadal. Isso é um dos fatores que levam ao 

declínio na atividade pesqueira artesanal local. 

A pesca artesanal é considera uma das atividades tradicionais mais 

exercidas no país, realizada por produtores autônomos, em regime de 

economia familiar ou individual, ou seja, contempla a obtenção de 

alimento para fins comerciais. É uma atividade baseada em simplicidade, 

na qual os próprios trabalhadores desenvolvem suas artes e instrumentos 

de pescas, auxiliados ou não por pequenas embarcações, como jangadas e 

canoas. Normalmente esses pescadores atuam na proximidade da costa, 

lagos e rios. 

De acordo com o Boletim Estatístico pelo Monitoramento da 

atividade pesqueira no litoral nordestino– projeto ESTATPESCA, dos 26 

municípios litorâneos existentes no Maranhão, em 2006 o município de 

São José de Ribamar foi o segundo maior em produtividade pesqueira, 

obtendo uma produção de 2.404,7t o que correspondeu a 6,1% do pescado 

desembarcado no Estado (IBAMA/CEPENE 2008). Neste sentido, este 

município constitui uma região ecológica de grande importância, devido 

ao seu volume de pescado desembarcado e também pelo papel 

socioeconômico que representa para o Estado. 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os aspectos 

socioeconômicos da atividade pesqueira na comunidade de Guarapiranga, 

localizada no município de São José de Ribamar, com a finalidade de 

diagnosticar a situação atual da região, e os aspectos econômicos 

relacionados à atividade pesqueira. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O litoral do estado do Maranhão estende-se da foz do rio Gurupi 

(PA) até a foz do rio Parnaíba (PI), possuindo uma extensão de 640 km, 
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sendo formado por regiões distintas quanto à fisiografia e características 

geológicas. Na parte Oeste, desde a divisa com o estado do Pará até o 

município de Alcântara, encontram-se as Reentrâncias Maranhenses, que 

são caracterizadas pela presença de uma ampla faixa de manguezais 

profundamente recortada, formando baixos e estuários, que estão ligados 

por canais laterais (STRIDE, 1992). Já a costa leste, denominada de 

lençóis maranhenses, tem início na baía de tubarão até a divisa com o 

Piauí, possui uma grande quantidade de dunas e lagoas costeiras 

(ALMEIDA, 2008). Entre estas duas áreas encontra-se o Golfão 

Maranhense, que apresenta duas grandes baías (São Marcos e São José), 

separadas pela Ilha do Maranhão. 

O município de São José de Ribamar é o terceiro mais populoso do 

Maranhão com uma população de 162.925 mil habitantes segundo censo 

do IBGE em 2010 (IBGE 2010). Pertence à Região Metropolitana de São 

Luís, sendo um dos quatro municípios que a integram. Situada no extremo 

leste da Ilha, de frente para a Baía de São José, dista aproximadamente de 

32 quilômetros do centro da capital maranhense entre as coordenadas 

geográficas Lat. 2º33’ e Long. 44º03’ W. 

A Comunidade de Guarapiranga (Figura 1) fica na zona rural e 

está a 22 km do centro urbano do município de São José de Ribamar - 

MA, entre as localidades de Santa Maria e Poço da Mata. Suas moradias 

estendem-se ao longo de uma estrada asfaltada com aproximadamente de 

5km de extensão finalizando em uma concentração maior de residências, 

considerado o núcleo da localidade próximo a praia de Guarapiranga que é 

o destino de grande parte dos visitantes do local (SILVA et al., 2006). 

O procedimento metodológico para a coleta de dados do presente 

estudo consistiu em visitas ao campo entre os meses de janeiro a maio de 

2015. Para análise dos aspectos socioeconômicos, foram realizadas 

entrevistas e aplicações de questionários do tipo semi-estruturados 

juntamente com os pescadores da comunidade do Guarapiranga 

abordando temas como habitação e condições de vida, atividades 

exercidas, remuneração e percepção ambiental. O questionário seguiu as 

seguintes etapas: 1- coletar dados gerais do pescador; 2- aspecto social; 3- 

informações econômicas; 4- informações sobre a atividade pesqueira; 5- 

Formas de Associativismo e; 6-Percepção ambiental da área de 

Guarapiranga. À medida que se aplicaram os questionários, foram feitas 
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observações diretas e conversas informais de valor significante para a 

pesquisa e assim complementar a coleta de dados. As análises dos 

resultados foram feitas através de estatísticas descritivas e demonstradas 

em gráficos. 

 

 
Figura 1. Localização do município de São José de Ribamar – MA. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A comunidade do Guarapiranga, município de São Jose de 

Ribamar é composta em sua maioria por pescadores, sendo a maior parte 

dos entrevistados constituída por homens (69%). As que mulheres 

trabalham na pesca artesanal relataram que estão na atividade pesqueira 

para ajudar o marido e aumentar a renda, fato também observado em 

pesquisa feita por Monteles et al. (2009) em estudo realizado no município 

de Raposa – MA, no qual para 42% das entrevistadas a pesca consiste 

apenas em um ganho adicional a renda de suas famílias. Apenas 19% dos 

pescadores entrevistados moram sozinhos, enquanto os outros moram com 

suas famílias, com uma média de 3,5 pessoas por habitação. Quanto ao 
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estado civil, 43,7% são solteiros, 37,5% são casados e 18,3% apenas moram 

juntos. Outro fato observado foi que a grande maioria dos entrevistados é 

oriunda do Maranhão, representando 87,5%, no qual migraram de cidades 

do Estado como Icatu, Iguaiba, São José de Ribamar e Barreirinhas.  

Em relação à idade dos pescadores, a maior parcela dos 

entrevistados está na faixa etária entre de 31 a 51 anos (44%), com média 

de 46 anos (± 14, 2 anos). Através das entrevistas foi identificado que os 

moradores com faixa de até 30 anos (19%) iniciaram na atividade bem 

jovens e tem um grau de escolaridade maior que as outras faixas etárias, os 

que estão na faixa de idade de 51-80 anos (37%) tem um grau de 

escolaridade menor, nenhum deles conseguiu chegar ao ensino médio e 

iniciaram na pesca por tradição familiar e necessidade. Pode-se observar 

que há uma troca de experiências que vem desde os primeiros 

ensinamentos e por toda a longevidade, no qual os pais possuem funções 

como lavrador, agricultor ou pescador, e as mães exercem funções como 

agricultoras, lavradoras, faxineiras, marisqueiras e professoras. Em média 

os entrevistados na localidade exercem a pesca por 15,5 anos, no qual a 

maioria pratica a atividade há mais de 10 anos (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Tempo de trabalho como pescador dos entrevistados na 

comunidade de Guarapiranga, município de São José de Ribamar – MA. 

 

Do total, apenas 19% dos entrevistados conseguiram terminar o 

ensino médio completo que é um dado preocupante para comunidade 
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(Figura 3) e mais da metade (68,7%) não possui nenhum tipo de formação 

adicional na pesca. 

Sobre a renda familiar dos entrevistados na localidade, 20% das 

famílias têm renda menor que meio salário, 47% conseguem um salário 

mínimo por mês e 33% dos pescadores conseguem tem uma renda que 

varia de 1 a 2 salários mínimos por mês. Segundo os entrevistados, os 

rendimentos da pesca são obtidos através da produção, no qual somente 

12% afirmou receber salário proveniente da pesca. As famílias que vivem 

exclusivamente da pesca não conseguem ter uma renda maior, pois do que 

é capturado apenas uma pequena parte é comercializada e a outra é usada 

para alimentação. Dos pescadores que tem uma renda maior na 

comunidade, estes exercem outra atividade como agricultura, eletricista e 

pedreiro. 

 

 
Figura 3. Frequência relativa do grau de instrução dos 
pescadores entrevistados na comunidade de Guarapiranga, 

município de São José de Ribamar – MA. 

 

A grande maioria (92%) possui casa própria e o restante reside em 

casa cedida, não havendo entrevistados morando em casa alugada. Estas 

casas são, na maioria, construídas de alvenaria (68,7%) ou de taipa 

(31,3%), com água de poço ou encanada. 

Com relação à frequência de pesca, os pescadores realizam a 

atividade no mínimo 2 vezes por semana, sendo que mais da metade 

desempenha a atividade todos os dias da semana. Os organismos mais 
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capturados são peixes (bagre, tainha e uritinga), seguidos por camarão e 

moluscos bivalves (sarnambi e tariobinha). 

Mais da metade dos entrevistados, 56,2%, afirmam possuir 

dificuldades na realização da pesca relatando problemas como riscos de 

acidente, elevado esforço físico e exposição excessiva ao sol. 

Na comunidade, 50% relataram que possuem registro na colônia 

dos pescadores do município, entretanto somente 1 entrevistado recebe 

seguro defeso e os outros não conseguem receber o benefício. Todos dos 

pescadores entrevistados na região não têm nenhum tipo de assistência ou 

ajuda do governo. O motivo principal é devido ao grau de isolamento da 

comunidade com a grande distância em relação ao centro do município. A 

pobreza dessa região pode ser explicada devido ao crescimento 

desordenado do município que gerou grandes diferenças sociais (GOMES 

et al., 2013). 

Questionados sobre diminuição dos estoques, 87,5% dos 

entrevistados afirmaram observar diminuição tanto em tamanho como em 

quantidade dos organismos com o passar dos anos. Os pescadores da 

região têm uma boa percepção ambiental, quanto à manutenção dos 

estoques pesqueiros, na qual grande parte dos entrevistados evita a captura 

de peixes imaturos ou em período reprodutivo, porém não deixa de pescar 

em período de defeso uma vez que não têm outra fonte de renda. A gestão 

pesqueira é uma ferramenta que deve ser utilizada tanto pelo poder público 

como principalmente pelos atores sociais em suas regiões, já que esta é 

interpretada como uma das possibilidades de mudança da condição 

observada (KOOIMAN et al., 2005), com a  elaboração de perspectivas na 

incorporação dos estudos dos ecossistemas nos sistemas pesqueiros (YE et 

al., 2012), destacando assim, a necessidade de compartilhamento de 

responsabilidades entre usuários dos recursos pesqueiros e agências de 

gestão (POMEROY e BERKES 1997) e de adoção da gestão adaptativa 

(ARMITAGE et al., 2008;  BERKES, 2009). 

 

CONCLUSÕES 

 

Devido ao grau de isolamento da região e a baixa organização 

social, foram observados baixos indicadores sociais e econômicos para os 
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pescadores que vivem na região, foi diagnosticado que a comunidade não 

está se devolvendo com o passar dos anos. A falta de associativismo 

também é um agravante, na qual a comunidade precisa com urgência de 

mais assistência por parte do governo. Para os pescadores, há uma grande 

percepção de alterações ambientais provocadas pelo extrativismo, mas as 

medidas necessárias para manutenção do estoque não são seguidas de 

forma adequada. 
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A costa maranhense se estende desde a desembocadura do Rio 

Gurupi (limite com o estado do Pará) até a desembocadura do Rio 

Parnaíba (limite com o estado do Piauí), com uma extensão de 

aproximadamente 640 km e composta por regiões de distintas fisiografias e 

características geológicas. De acordo com a estatística oficial, em 2011, a 

produção pesqueira marinha do Brasil foi de 553.670 t (MPA, 2013). O 

estado do Maranhão é tradicionalmente importante para a produção de 

pescado do Nordeste do Brasil, e no ano de 2011 com 44.599 t, ocupou a 

segunda posição entre os nove estados do Nordeste e a quarta posição 

nacional (MPA, 2013). 

A pesca realizada no estado do Maranhão é basicamente artesanal 

e se divide em duas modalidades principais, a pesca extrativa e a 

mariscagem. A coleta de moluscos bivalves é uma atividade comum nas 

comunidades costeiras, praticada principalmente para a subsistência ou 

como complemento a renda (PEREIRA et al., 2007).  

No litoral do Brasil, muitas espécies de moluscos bivalves presentes 

nas regiões estuarinas são comestíveis e vem sendo amplamente coletadas 

em vários estados. De acordo com Schaeffer-Novelli (1989) as espécies 
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mais extraídas nos estuários e manguezais de forma artesanal são: o sururu 

Mytella guyanensis (LAMARCK, 1819), a ostra Crassostrea rhizophorae 

(GUILDING, 1828), a tarioba Iphigenia brasiliensis (LAMARCK, 1818) e o 

sarnambi Anomalocardia brasiliana (GMELIN, 1791). 

Para as comunidades tradicionais que vivem próximas aos 

manguezais, os moluscos representam um dos grupos animais de maior 

relevância econômica. A coleta de mariscos pode constituir-se na principal 

fonte de renda das famílias envolvidas, ou complementar à renda oriunda 

de atividades assalariadas. A prática utilizada para a obtenção dos 

moluscos é extrativista, estendendo-se geralmente durante o ano todo, não 

havendo regulamentação institucional-legal ou mesmo preceitos 

normativos por parte dos órgãos ambientais estaduais e/ou municipais 

para a sua captura. No entanto, o aumento da demanda por fontes 

proteicas e pressões antrópicas sobre os manguezais têm sido apontados 

como fatores que têm levado à redução dos estoques de mariscos em 

comunidades tradicionais litorâneas. Não havendo o ordenamento dessa 

atividade, a sustentabilidade do extrativismo poderá ser prejudicada, o que, 

consequentemente, gerará desemprego nas comunidades tradicionais 

extrativistas. Esse fato já é observado não somente na nossa região, como 

em outras da região nordeste brasileira (SANTOS, 2013). 

A mariscagem é uma atividade de grande importância para as 

mulheres, pois é caracterizada como uma atividade de subsistência e que 

complementa a renda. Essa coleta de moluscos é feita através de materiais 

rudimentares elaborados pelas próprias marisqueiras, onde utilizam facas, 

luvas, botas e os próprios dedos para retirar alguns organismos 

(MONTELES, 2009). 

A coleta de moluscos, ou mariscagem, é sem dúvida a atividade 

que mais emprega mulheres (VASCONCELLOS et al., 2005). Estudo 

realizado por Monteles et al. (2009) no município de Raposa verificou que 

96% das pessoas que realizam a mariscagem são mulheres. Através destes 

dados, podemos afirmar que a atividade de captura de organismos 

aquáticos no Maranhão está dividida em dois grupos bem definidos: os 

pescadores, formado quase que em sua totalidade por homens e as 

marisqueiras, onde o sexo feminino é predominante. 

Uma vez que o conhecimento tradicional pode oferecer modelos 

de uso sustentável desses mesmos recursos, torna-se importante realizar 
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estudos sobre o conhecimento tradicional e o uso que as populações locais 

fazem dos recursos naturais e efetuar uma análise detalhada do impacto de 

suas práticas sobre a biodiversidade (FIGUEIREDO, 2014). 

Levando em consideração toda essa imensidão e todo o potencial 

pesqueiro que o Maranhão disponibiliza, torna-se importante saber como 

se comportam as comunidades pesqueiras do Maranhão, a fim de conhecer 

toda a sistemática e todos os elos do potencial da região. 

O objetivo do presente trabalho foi traçar o perfil social das 

marisqueiras de Paço do Lumiar, descrever alguns problemas ambientais 

que as marisqueiras apontam como atuantes nos estoques de moluscos 

bivalves da região e caracterizar a atividade da mariscagem, possibilitando 

a elaboração de ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida 

destas pessoas. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado no bairro de Pau Deitado junto a 

Associação de Marisqueiras e Pescadores do Pau Deitado do município de 

Paço do Lumiar. O município de Paço do Lumiar apresenta uma 

superfície de 132 km² e população de 104.881 habitantes (IBGE, 2010). 

Situado no quadrante Nordeste da Ilha do Maranhão, entre as 

coordenadas geográficas Lat. 2º24’ e 2º28’ S e Long. 44º01’ e 44º06’ W 

(Figura 1). Apresenta um clima tropical mesotérmico e úmido, com duas 

estações bem definidas, precipitação pluviométrica anual na faixa de 1.900 

mm e temperatura média anual superior a 27ºC. 

O município de Paço de Lumiar é tradicionalmente um local de 

coleta de moluscos bivalves, ficando atrás, na Ilha do Maranhão, apenas 

do município de Raposa. A extração destes moluscos no município é feita 

no ambiente estuarino por uma comunidade de marisqueiras composta por 

aproximadamente 400 mulheres. 

Para a realização do trabalho foram aplicados 44 questionários 

semiestruturados junto às marisqueiras da Associação de Pescadores e 

Marisqueiras do Pau Deitado, com questões abertas e fechadas, que de 

acordo com Albuquerque e Luciana (2004) geram informações 

qualitativas. As coletas dessas informações foram através de entrevistas 
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com perguntas do tipo: nível de escolaridade, tempo na atividade, 

problemas ambientais e espécie mais capturada, locais de coleta, destino da 

produção, local de beneficiamento e valor comercial dos organismos 

coletados.  

 

 
    Figura 1. Localização do município de Paço do Lumiar na Ilha do 

Maranhão – MA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através do perfil socioeconômico das marisqueiras de Paço do 

Lumiar, se observou que a maioria (aproximadamente 32%) apresenta 

idade entre 21 e 30 anos (Figura 2). Isto revela que, apesar das dificuldades 

registradas para esta atividade, a maior parte das marisqueiras continua 

ingressando precocemente nessa área, talvez pela tradição familiar ou por 

falta de oportunidades em outras atividades. Porém quando perguntadas se 

gostariam de ver seus filhos trabalhando nesta atividade, 63,6% das 

marisqueiras disseram que não gostariam de ver seus filhos nesta atividade. 

O principal motivo indicado foi que a mariscagem é uma atividade muito 

pesada e cansativa. Esta observação poderia ser revertida com apoio de 

políticas públicas voltadas para a capacitação profissional na área da pesca 

e aquicultura e a valorização da atividade.  
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Figura 2. Faixa etária das marisqueiras de Pau Deitado – MA. 

 

Raposo (2006) estudando a mariscagem nas Rías da região da 

Galícia ao Noroeste da Espanha verificou que depois da profissionalização 

da mariscagem, proporcionando autonomia financeira, técnica e de gestão 

das entidades associativas das marisqueiras, as mulheres começaram a ser 

vistas como um agente importante no setor pesqueiro. Isto somente foi 

possível através do Plano de Profissionalização das Marisqueiras da 

Galícia, que levou a uma mudança de mentalidade e de atitudes por parte 

das marisqueiras, gerando aumento da produção e em consequência o 

aumento dos salários para as marisqueiras. 

 Em relação ao tempo na atividade, as marisqueiras vêm 

trabalhando nesse ramo há aproximadamente 15 anos, onde a maioria das 

entrevistadas está entre a faixa de 10 a 20 anos de atividade (Figura 3). O 

tempo mínimo de mariscagem foi de 2 anos e o máximo de 30 anos, 

valores similares aos encontrados por Dias et al. (2007) junto as 

marisqueiras da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do 

Tubarão – RN, com uma variação de 1 a 30 anos. 
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Figura 3. Tempo em anos na atividade de Mariscagem 

 

 

Quando perguntadas de como aprenderam a mariscar, a maioria 

(55%) informou que aprendeu com a mãe, o que indica que esta atividade é 

repassada de mãe para filha. Dados obtidos na comunidade de Barra 

Grande, no litoral do estado do Piauí demonstram que aproximadamente 

40% das marisqueiras entrevistadas levam seus filhos para ajudar na 

mariscagem (FREITAS et al., 2012). 

As marisqueiras entrevistadas são de vários municípios 

maranhenses, com predominância de suas origens na Ilha do Maranhão e 

algumas são oriundas do Ceará e do Piauí. Quanto ao nível de 

escolaridade, os resultados demonstram que a maioria (41%) apresentaram 

o ensino fundamental incompleto e somente 18% concluíram o ensino 

médio (Figura 4). O principal motivo apontado pelas marisqueiras para a 

baixa escolaridade foi a impossibilidade em conciliar o estudo com a 

mariscagem, pois elas começaram a trabalhar muito cedo, para prover seu 

sustento e de sua família. 
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         Figura 4. Nível de escolaridade das marisqueiras de Pau Deitado – MA. 

 

De acordo com os questionários referentes aos locais de coleta, 

50% das marisqueiras coletam os moluscos bivalves na Bahia de Paço do 

Lumiar, 25% coletam na maré do Timbuba, 18% na maré do bairro Pau 

Deitado e 9% na maré de Croa. 

A espécie mais capturada pelas marisqueiras nos locais de coleta é 

o sarnambi (Anomalocardia brasiliana), seguido pelo sururu (Mytella falcata), 

ostra (Crassostrea gasar) e por último a menos coletada é a tarioba (Iphigenia 

brasiliensis) (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Espécies de moluscos bivalves capturadas em Paço do Lumiar. A. 

Sarnambi, B. Sururu, C. Ostra e D. Tarioba. 

 

Em relação ao destino da produção 73% utilizam a produção para 

venda e consumo próprio, 18% utilizam somente para venda e 9% para 

consumo próprio. Quanto à venda, o valor comercial do sururu varia de 

R$ 13,00 a R$ 20,00 o quilo, a ostra varia de R$ 4,00 a R$ 25,00 a dúzia, o 

sarnambi varia de R$ 10,00 a R$ 17,00 o quilo e a tarioba apresenta um 

preço que varia de R$ 2,50 a R$ 5,00 o quilo. Em relação ao destino dos 

resíduos da produção 50% das entrevistadas vendem os resíduos no valor 
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de R$ 300,00 (a carrada), 32% usam para artesanato e 18% jogam foram no 

ambiente os resíduos. 

Referente ao beneficiamento da produção, 73% das marisqueiras 

realiza o beneficiamento em casa, 18% realizam na Unidade de 

Beneficiamento do local e 9% realizam o beneficiamento em casa de 

amigos. 

Quanto a cursos de formação nas atividades de mariscagem, 45% 

não possuem formação e 55% possuem formação realizada pelas seguintes 

instituições: SEBRAE e SENAI, com duração de meses ou anos. 

Referente aos problemas ambientais observou-se que as 

marisqueiras apontam que os estoques se encontram sobre-explorados e 

que a poluição e o desmatamento são os principais problemas ambientais. 

Diante desses problemas as marisqueiras citaram algumas soluções: coletar 

somente o necessário, aumentar a fiscalização, limpeza e tratamento de 

esgoto no local. 

Quando perguntados sobre a implantação da malacocultura na 

região, 100% das entrevistadas afirmaram que gostariam de participar de 

um cultivo de moluscos bivalves no município de Paço do Lumiar, pois 

diminuiria a sobre-exploração dos estoques e também aumentaria sua fonte 

de renda. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mariscagem no município de Paço do Lumiar é uma atividade 

comum, com predominância de mulheres. A maioria das entrevistadas não 

quer que seus filhos sigam a atividade de mariscagem, porém todas 

gostariam de participar de um cultivo de moluscos bivalves, por 

acreditarem que a atividade da malacocultura apresenta-se como uma 

possibilidade para a geração de renda, além de diminuir pressão sobre os 

estoques naturais, os quais são indicados como sobre-explorados. 

Baseado nos resultados obtidos foi possível observar que a 

atividade de mariscagem é bastante desenvolvida no município de Paço do 

Lumiar e serve como complemento a renda das marisqueiras, as quais 

coletam principalmente o sarnambi, seguido pelo sururu. Os moluscos 
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coletados apresentam um bom valor comercial, com exceção da tarioba 

que apresenta um baixo valor.  

Com relação ao beneficiamento, a maioria das marisqueiras 

realizam na própria residência, sem a utilização de normas de boas práticas 

de manipulação. Os resíduos na sua maioria são vendidos, servindo como 

matéria-prima para a elaboração de rações. Pode-se concluir que a 

atividade de mariscagem em Paço do Lumiar apresenta condições 

semelhantes às observadas em outras localidades do Maranhão, 

necessitando um suporte no beneficiamento da produção, na geração de 

novos produtos e na comercialização da produção. 
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A pesca artesanal ou tradicional tem se mantido ao longo dos anos 

como uma importante fonte de renda dentro do cenário econômico 

nacional. No Brasil, um contingente de 800 mil pescadores e pescadoras 

artesanais, também chamados de praieiros, jangadeiros, açorianos, 

caiçaras, a depender da região onde habitam e de seus artefatos 

socioculturais e técnicos, são responsáveis por quase 55% da produção 

pesqueira nacional (DIEGUES, 2005; CALLOU, 2010). Além de 

contribuírem na geração e manutenção de empregos, segurança alimentar e 

erradicação da pobreza para diversas comunidades litorâneas e ribeirinhas 

(BEGOSSI, 2004; CHUENPAGDEE, 2011; BRASIL, 2012a, 2012b). A 

pesca artesanal tem um papel histórico no desenvolvimento da 

humanidade, seja como fornecedora de alimento, fonte de subsistência, 
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proteína animal, seja como atividade socioeconômica e feições culturais 

regionais para as famílias envolvidas (PEDROSA et al., 2013). 

No Brasil o conceito de pesca artesanal é embasado na 

simplicidade. É a atividade praticada diretamente por pescador 

profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com 

meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, 

desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte (BRASIL, 

2009). De acordo com Castella et al. (2012), em função de suas 

características, a pesca artesanal comparativamente à pesca industrial, 

ainda pode ser considerada um indicador de qualidade ambiental e uma 

importante estratégia para a conservação dos recursos pesqueiros. 

São dentro do cenário da pesca artesanal brasileira, com suas 

numerosas e complexas especificidades como fatores sociais, políticos, 

institucionais, econômicos e ambientais intrínsecos a cada local, que 

encontramos a atividade de mariscagem. Entre as características dessa 

atividade, que a inserem dentro da pesca artesanal, podemos citar seu 

baixo impacto ambiental, sua realização a partir de instrumentos 

rudimentares, muitas vezes confeccionados pelas próprias marisqueiras.  

No estado do Maranhão a mariscagem é uma atividade 

predominantemente feminina (MOREIRA, 2007; MONTELES et al, 

2009) que utiliza utensílios simples e corriqueiros, tais como, colheres, 

baldes, facas, quengas de coco (endocarpo que envolve o caroço), panelas e 

ciscadores (gadanho), rede de arrasto, landruá, pá, jacá e a própria mão 

(MONTELES et al., 2009). Além destes utensílios, temos ainda, a 

utilização de ferro, facão, sapatão de pano, calça e capote para se proteger 

das muriçocas e outros insetos no manguezal e o uso do balaio para 

transportar os mariscos recém pescados (FIGUEIREDO, 2011). 

Os recursos provenientes dos ecossistemas costeiros são 

fundamentais para a sobrevivência de muitas comunidades pesqueiras, 

espalhadas pelo litoral brasileiro (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989; 

NISHIDA, 2000; SOUTO, 2004; MARTINS; SOUTO, 2006). Dentre 

esses ecossistemas, no complexo estuário- manguezal encontra-se uma rica 

fauna de moluscos, peixes e crustáceos, os quais constituem recursos 

pesqueiros de grande relevância para parte da população, em especial para 

a pesca artesanal (SILVA et al., 2000).  
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Para as comunidades tradicionais que vivem próximas aos 

manguezais, os moluscos bivalves representam um dos grupos de animais 

com maior relevância econômica dentro da mariscagem, por serem 

comestíveis, ter demanda de mercado, pelo baixo esforço de pesca onde 

são utilizados petrechos de pesca relativamente simples e por habitar áreas 

de fácil acesso para esta prática. Dentre as principais espécies de moluscos 

bivalves capturadas estão o sarnambi (Anomalocardia brasiliana), a tarioba 

(Iphigenia brasiliensis), os sururus (M. falcata e M. guyanensis) e as ostras 

(Crassostrea rhizophorae e Crassostrea gasar) (MONTELES et al., 2009). A 

exploração de bivalves é uma atividade antiga no estado do Maranhão, 

com importância social, econômica e cultural. Realizada principalmente 

por marisqueiras, esta atividade visa além de atender às demandas de 

subsistência, constituir-se um incremento na renda das famílias envolvidas 

na pesca tradicional quando esta não é a principal fonte de renda familiar 

(MONTELES et al., 2009). 

A prática utilizada para a obtenção dos moluscos estende-se 

geralmente durante o ano todo, não havendo regulamentação institucional-

legal ou mesmo preceitos normativos por parte dos órgãos ambientais 

estaduais e/ou municipais para a sua captura. No entanto, o aumento da 

demanda por fontes proteicas e pressões antrópicas sobre os manguezais 

têm sido apontados como fatores que têm levado à redução dos estoques 

naturais de mariscos em comunidades tradicionais litorâneas como o caso 

de comunidade da Raposa, Maranhão. Na localidade o extrativismo é 

praticado há décadas de maneira desordenada sem qualquer preocupação 

com a manutenção dos estoques naturais do recurso, guiado 

exclusivamente pela demanda de mercado, suscitando em consequências 

ambientais e socioeconômicas. 

Sabendo disto e que o não ordenamento da atividade acarreta em 

danos à sustentabilidade do extrativismo, que a exploração descontrolada 

desses recursos, tem levado à exaustão dos estoques naturais nas regiões 

estuarinas maranhenses o presente trabalho visa contribuir para a realidade 

da atividade de mariscagem no litoral do Maranhão. Para isto tomamos 

como base saberes e fazeres de marisqueiras do município de Raposa – 

Maranhão buscando relatar as transformações e o atual estado da atividade 

na região. 
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O conhecimento tradicional empregado nas comunidades 

extrativistas tem se mantido durante anos e garantido a renda para as 

comunidades litorâneas. Conhecer a realidade dos saberes e fazeres 

característicos da atividade de mariscagem e associá-los ao conhecimento 

científico pode ser uma importante via para a elaboração de planos de 

manejo e delineamento que apoiem a pesca artesanal no Brasil.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Localização e caracterização da área de estudo  

 

O município de Raposa está situado no quadrante nordeste da Ilha 

do Maranhão, entre as coordenadas geográficas 2°24' e 2°28' de latitude sul 

e 44°01' e 44°06' de longitude oeste (Figura 1). Tem um clima úmido, a 

precipitação anual varia de 1.600 a 2.000 mm, com temperaturas do ar e da 

água variando de 29 a 31°C e de 20 a 26°C, respectivamente (FIALHO, 

2002; FERES, 2010). 

Tem como feição geomorfológica predominante o Golfão 

Maranhense, ampla faixa litorânea predominando solos indiscriminados 

de mangue e aluviões marinhos como principal formação geológica 

(MARANHÃO, 2002).  

Com área de 64 Km2 e população de 29.167 habitantes (IBGE, 

2012) tem uma população que vive basicamente da pesca artesanal 

incluindo peixes, moluscos e crustáceos. Antes da transformação da 

localidade em município no ano de 1994 a localidade pertencia ao 

território de Paço do Lumiar tendo sido originada a partir da formação de 

uma vila pela família de pescadores oriundos do estado do Ceará na 

década de 40 (MONTELES et al., 2009), daí a vocação do município para 

a atividade pesqueira tradicional. 

A atividade extrativista pesqueira corresponde a principal fonte de 

geração de renda local. O que nos leva a inferir a importância da atividade, 

não somente para a população local, mas para toda a economia do Estado. 

O município tem se destacado no papel de terminal pesqueiro da 

região, juntamente com os municípios de São Luís e São José de Ribamar 
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por apresentar grande diversidade de pescado de alta qualidade. Isto se 

deve, em grande parte à posição geográfica favorável ao desenvolvimento 

da atividade pesqueira, bem como, aos baixos preços do pescado se 

comparados aos preços de outros terminais, fator que tem atraído vários 

atravessadores para a região. 

 

 
   Figura 1. Mapa com a localização do município de Raposa,   

Maranhão, Brasil. 

 

Descrição da metodologia 

 

Os dados apresentados são resultado de estudos pretéritos na 

região assim como do esforço amostral de campo. Como atividade de 

campo foram aplicados questionários do tipo semiestruturados. Ao total 

foram trinta e cinco questionários aplicados cuja temática foi abordada em 

perguntas do tipo aberta e/ou fechada. Paralelamente à aplicação dos 

questionários, foi efetuado um registro fotográfico, com o objetivo de 

ilustrar as informações relatadas pelos entrevistados.  
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Além dos questionários, se fizeram meios de obtenção das 

informações necessárias ao objetivo do estudo, conversas formais, 

informais e observações diretas ao longo do trabalho de campo.  

Outro ponto relevante à obtenção dos resultados foi o 

acompanhamento da rotina dessas marisqueiras durante três dias. Nesta 

etapa foi possível vivenciar seus afazeres, as técnicas empregadas e 

observar como se dá o conhecimento tradicional dessas mulheres sobre 

essa atividade desenvolvida e o ambiente por elas explorado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aspectos socioeconômicos 

 

A atividade de mariscagem no município de Raposa – MA é 

realizada em sua maioria por mulheres. Os dados obtidos revelam, em 

termos percentuais, que 97% dos entrevistados na atividade de mariscagem 

são do sexo feminino, e apenas 3% do sexo masculino (Figura 2). Desse 

total, cerca de 75% estão cadastrados na colônia de pescadores local (Z-

53). Com relação à naturalidade, 17% são marisqueiras procedentes do 

Estado do Ceará que chegaram ao município com suas famílias, 40% delas 

já são naturais do município de Raposa, 31% são originários dos  

municípios Bacuri, Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia e 

11% são marisqueiras da capital São Luís que exercem a atividade no 

município (Figura 2). 

Os dados encontrados no diagnóstico atual ratificam o encontrado 

em estudo pretérito por Monteles et al. (2009) na mesma região. No 

período anterior 96% dos entrevistados relacionados à atividade de 

mariscagem também eram mulheres, por vezes, auxiliadas por membros 

mais jovens da família como as crianças. Em relação a naturalidade, estes 

autores registraram as mesmas origens, com valores percentuais diferentes 

e predomínio de maior parcela de marisqueiras naturais do município. 

Pena et al. (2011) relataram que a questão do gênero é marcante na 

divisão do trabalho de extração de mariscos, realizada principalmente por 

mulheres e crianças. No cenário da pesca artesanal tem sido comumente 

percebido essa divisão. Evangelista-Barreto et al. (2014) estudando 
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comunidades tradicionais no município de São Francisco do Conde, 

Bahia, encontraram em um total de 31 entrevistados envolvidos na pesca 

artesanal que 29% deles eram mulheres envolvidas na mariscagem e 71% 

homens atuantes na pesca. Tal fato, pode estar relacionado à necessidade 

de longos períodos embarcados, enquanto que a mariscagem geralmente 

ocorre nas proximidades das residências de muitas famílias o que favorece 

a atuação feminina.  

 

 
Figura 2. Caracterização da comunidade de marisqueiras 

no município de Raposa - MA. 

Resultados semelhantes foram relatados por Silva et al. (2009) em 

comunidade no Reservatório Billings, em São Paulo, com predominância 

masculina (77%) na pesca. Já para Dias et al. (2007) a relação do 

predomínio feminino na mariscagem está relacionada com o fato de a 
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mariscagem ser uma atividade que requer pouco tempo e cujo 

beneficiamento pode ser realizado em suas residências, o que lhes permite 

a realização simultânea do serviço doméstico. 

Quanto à rotina dessas trabalhadoras em campo foi evidenciado 

que a atividade compreende uma rotina laboriosa na qual além de um dia 

inteiro mariscando ao sol quente, são também responsáveis pelo transporte 

do marisco coletado. O transporte dos mariscos (bastante pesado) não é a 

etapa final desta rotina que continua com o processo de beneficiamento do 

produto. Só após esta etapa, realizada em casa e no final do dia é que o 

produto fica pronto para ser comercializado. Nesta última fase são 

realizadas atividades como a segunda lavagem, o cozimento e a cata. 

Poucos estudos enfatizam as implicações decorrentes da rotina de 

trabalho da mariscagem, no entanto Pena et al. (2011) levantaram tais 

questões. Para estes autores as marisqueiras por não possuírem férias, 

descanso semanal e feriados remunerados, embora trabalhem nos arredores 

de suas moradias, acabam acometidas por problemas de saúde em função 

do excessivo esforço realizado. Falcão et al. (2015) relataram que entre as 

principais consequências decorrentes da atividade está a elevada incidência 

de distúrbios musculoesqueléticos em pescoço ou ombro e em membros 

superiores distais em pescadoras artesanais/marisqueiras de Saubara, 

Bahia. Fato este que pode estar relacionado com o transporte dos 

organismos capturados. Contudo, ainda existem poucos estudos que 

remetem ao pescador artesanal riscos inerentes ao processo de trabalho. 

A idade média das marisqueiras entrevistadas foi de 35 anos, 

contudo, na prática da mariscagem podemos encontrar a atuação de 

crianças até mulheres adultas com mais de 50 anos. Examinando as faixas 

etárias, foi constatado que maior parte das marisqueiras está na faixa de 31 

a 40 anos (40%), seguida da faixa de 21 a 30 anos (20%) e de 41 a 50 anos 

(17%), conforme demonstrado na Figura 2.  

A faixa etária das marisqueiras diverge entre distintos grupos já 

avaliados no Brasil. Há participação de indivíduos na faixa de 20 a 60 anos 

na atividade de coleta de moluscos, como no caso das marisqueiras do 

estuário do rio Paraíba do Norte - Paraíba (NISHIDA et al., 2008) ou em 

faixas menores, como das marisqueiras na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Ponta do Tubarão/RDSPT-RN, onde a média de idade é de 

31,5 anos, com entrevistadas de 12 a 50 anos (DIAS et al., 2007). No Delta 
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do Parnaíba, Freitas et al. (2012) encontraram como idade média das 

marisqueiras 42 anos, e a amplitude da faixa estendeu-se de 22 a 83 anos, 

com maior participação de marisqueiras na faixa de 31 a 40 anos (30,16%) 

e de 41 a 50 anos (23,81%).  

Estudo realizado no município de Raposa – MA apontou que no 

ano de 2009 a comunidade marisqueira era composta de mulheres 

principalmente na faixa etária entre 41 e 50 anos (32%), seguida da faixa 

etária 31 e 40 anos (24%), 21 e 30 anos (20%), 18% tinha idade superior a 

50 anos e 6% tinham entre 10 e 20 anos (MONTELES et al., 2009). 

Quando comparamos os diferentes períodos de análise podemos perceber 

que ao longo do tempo houve uma inversão quanto à percentagem das 

faixas etárias. Antes, a maior proporção de marisqueiras tinha idade entre 

41 e 50 anos, hoje 40% da comunidade marisqueira está entre 31 e 40 anos, 

seguida da faixa 21 a 30 anos indicando que a atividade vem se mantendo 

com o passar das gerações. 

Quanto à escolaridade, os dados apontam que a comunidade 

marisqueira local possui baixa escolaridade. O índice de analfabetismo é 

baixo (3%), no entanto 40% possuem apenas o ensino fundamental 

incompleto e apenas 20% possui o ensino médio completo (Figura 2). Em 

estudo realizado por Monteles et al. (2009) a sete anos atrás, na mesma 

comunidade de marisqueiras, o registro de analfabetismo foi superior ao 

registrado nesse trabalho (30%), no entanto, para esse período houve um 

número de catadoras de moluscos com ensino fundamental incompleto 

inferior, 30%, ao registrado nesta pesquisa. Moreira (2007) encontrou no 

município da Raposa dados que mostravam que 64% das marisqueiras 

entrevistadas haviam cursado o ensino fundamental, 23% eram estudantes 

e 13% possuíam o ensino médio. O mesmo autor encontrou para o 

município vizinho, Paço do Lumiar, dados de escolaridade inferiores ao de 

Raposa com 80% das marisqueiras tendo o ensino fundamental, 3% eram 

estudantes, 7% possuíam o ensino médio e 10% não frequentaram a escola.  

De acordo com a literatura, esta realidade de baixo nível de 

escolaridade tem sido observada em outras comunidades extrativistas. 

Freitas et al. (2012) encontraram um percentual de 17,46% de marisqueiras 

não escolarizadas em Barra Grande, Delta do Parnaíba. Dados estes que se 

aproximaram dos apresentados por Linhares et al. (2008) na APA do Delta 

do Rio Parnaíba para catadores de caranguejo-uçá. Nishida et al. (2008), 
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por sua vez, observaram que o nível de não escolarização foi de 26,3% em 

catadores de moluscos do litoral paraibano. 

 

Mariscagem  

 

Os saberes e fazeres característicos da atividade, em geral, são 

adquiridos pelas marisqueiras na prática e/ou dentro da família pelos 

membros mais experientes na atividade (mãe, avó, madrinha) que 

repassam às gerações mais jovens. Na comunidade entrevistada, cerca de 

68% delas afirmaram que aprenderam a mariscar com a sua família, 17% 

com amigos e 15% aprenderam a praticar a atividade sozinhas. 

Em relação ao tempo em exercício nessa atividade, a maioria 

(49%) afirmou realizar a mariscagem entre 10 a 20 anos e que iniciou 

ajudando sua família ainda quando crianças ou aprendeu a coletar 

mariscos quando houve a necessidade de praticar atividade para 

subsistência e para complemento de renda (Figura 3). É uma característica 

da pesca artesanal a transmissão do saber de uma geração a outra, fato 

este, facilmente percebido ao longo da literatura. Freitas et al. (2012) 

encontraram resultados similares quanto a questão do aprendizado desta 

atividade. Dias et al. (2007) identificaram o mesmo padrão de aprendizado 

e cujo início se dá ainda bem jovem por volta dos oito a doze anos de 

idade, com tempo médio variando de 20 a 22 anos. 

A mariscagem é considerada por 40% do grupo como sua principal 

atividade e para 60% como atividade complementar. Para a maioria das 

marisqueiras (60%), os organismos capturados destinam-se ao próprio 

consumo e o excedente é comercializado, 31% revelaram que a captura dos 

organismos serve para a subsistência e 9% destinam a produção 

inteiramente a venda.Aos que se destinam a comercialização, obtém renda 

média mensal inferior a um salário mínimo (86% dos entrevistados), 11% 

tem renda mensal igual a um salário e apenas 3% destes têm faturamento 

superior a um salário.  
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Figura 1. Tempo de trabalho das pescadoras realizando a pratica da 

mariscagem. 

 

Moreira (2007) encontrou resultados similares para esta atividade 

em Raposa-MA e Paço do Lumiar- MA. Segundo os dados obtidos pelo 

autor,a maior parte das pessoas envolvidas nessa atividade 90% em Raposa 

e 60% em Paço do Lumiar obtêm mensalmente menos que um salário 

mínimo com o extrativismo de moluscos. Monteles et al. (2009) 

constataram que a maior parte (78%) dos que viviam da extração de 

moluscos apresentavam renda mensal inferior a um salário mínimo, 16% 

um salário e apenas 6% destes tinham faturamento superior. Fato que os 

autores atribuíram a baixa escolaridade destes profissionais que muitas das 

vezes nem sabem o valor econômico do produto em restaurantes e 

mercados da cidade. 

A baixa rentabilidade a partir da venda dos mariscos capturados 

pode ser o fator determinante para que esta atividade seja vista sempre 

como um incremento a renda familiar e não como uma possibilidade de 

sustento. Pode ser também, o motivo que leve a ser praticada quase que 

exclusivamente por mulheres e jovens membros da família, enquanto os 

membros adultos e do sexo masculino se dedicam a pesca de peixes com 

valor comercial. Podemos destacar ainda que no município de Raposa –

MA, as marisqueiras aproveitam até mesmo as conchas dos moluscos 

capturados para a produção de artesanato, confeccionam redes de pesca e 

renda, que são comercializadas para os turistas que visitam o município.   

Outro fator que pode estar relacionado ao baixo lucro mensal, 

pode ser a periodicidade do extrativismo de mariscos. A maioria das 

marisqueiras entrevistadas (54%) praticam a cata de marisco de três a cinco 
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vezes por semana, 20% duas vezes por semana, 17% uma vez por semana e 

9% realizam a mariscagem mediante encomenda, principalmente dos 

restaurantes locais e de São Luís. Os dados inferem que a maior parte das 

marisqueiras que destinam seu produto exclusivamente à venda tende a ir 

com menos frequência aos bancos de moluscos, somente em ocasiões de 

encomenda. As maiores frequentadoras são as consumidoras que destinam 

o restante da captura à comercialização. Moreira (2007) apresentou dados 

que mostraram haver maior periodicidade na mariscagem no município 

vizinho, Paço do Lumiar, em comparação a Raposa. O autor relatou que 

83% dos marisqueiros praticavam a captura 4 a 5 vezes por semana e 

apenas 17% a cada quinze dias. No entanto, a maior parte é destinada a 

comercialização nos municípios de São José de Ribamar e São Luís ou 

vendidos diretamente para bares, restaurantes e consumidores que 

encomendam os moluscos. 

Todavia, devemos ressalvar que outro motivo para a periodicidade 

irregular porventura seja o elevado esforço demandado na captura, 

transporte e beneficiamento do produto, as outras atividades artesanais 

praticadas pelas marisqueiras,tais como, a fabricação de redes, rendas e 

artesanatos ou as consequências danosas a saúde em decorrência da 

atividade como descreveramFalcão et al. (2015). 

A mariscagem é considerada por muitos uma atividade 

rudimentar, uma vez que, as marisqueiras utilizam utensílios simples na 

extração dos moluscos. Durante o acompanhamento da rotina das 

marisqueiras foi verificado o uso de pá, monobloco, colheres, garfos, 

baldes, facas, quengas de coco, panelas, gadanho e jacá, também citados 

por Monteles et al. (2009) e por Moreira (2007). Dias et al. (2007) ainda 

mencionam como instrumentos utilizados na atividade o balaio, puçá, 

foice, machadinha, enxada, colher, samburá, facas, quenga de coco, 

panelas e ciscadores (gadanho). Além destes, no Município de Raposa-

MA, são utilizados rede de arrasto, luvas, caixas de monobloco, sacos, 

puçá e a própria mão (MONTELES et al., 2009).  

A utilização de apetrechos rudimentares foi citada por Pedroza-

Júnior et al. (2002) como sendo uma questão cultural de cada região. Para 

os autores, como a arte de pescar é passada de geração a geração, houve 

pouca influência do avanço tecnológico na confecção dos mesmos.  
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A mariscagem, como atividade influenciada pelo regime local da 

maré, acompanha o período de vazante e enchente, de modo que no 

município de Raposa-MA a atividade tem início com a maré ainda 

vazando, ou seja, deslocam-se até os bancos naturais (croas) quando estes 

ainda estão parcialmente cobertos de água. Uma forma de ganhar mais 

tempo para as capturas que duram cerca de 3 a 5 horas, até o momento em 

que a maré volta a subir e elas retornam as suas casas. Durante este 

período os organismos são capturados, lavados e armazenados em sacas 

ainda vivos, com as valvas fechadas, para posterior transporte pelas 

próprias marisqueiras. 

Acompanhando a rotina das marisqueiras locais foi registrado 

como principais mariscos capturados o sarnambi (Anomalocardia brasiliana), 

os sururus (Mytella falcata e Mytella guyanensis), a tarioba (Iphigenia 

brasiliensis), as ostras (Crassostrea rhizophorae e Crassostrea gasar), o siri 

(Callinectes sp.) e o caranguejo-uçá (Ucidescordatus). No processo de captura 

desses organismos nas “croas” observamos uso intenso das mãos e dos 

diversos utensílios citados, especialmente na extração do sarnambi da 

areia.  

Dentre os organismos citados, o sarnambi, o sururu e a tarioba 

foram considerados os principais alvos das marisqueiras no município de 

Raposa, em decorrência da importância comercial desses moluscos na 

região (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Preferência de mariscos coletados nos municípios da Raposa. 
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Dentre ostrês principais mariscos citados, 40% das marisqueiras 

tem preferência em coletar o sarnambi e o sururu, 29% capturam os três: 

sarnambi, sururu e tarioba (Figura 5).  

O sarnambi (Anomalocardia brasiliana) é dos moluscos capturados o 

mais abundante na região e cuja ocorrência se dá durante o ano inteiro, 

fato que explica a preferência por parte das marisqueiras.Boehs et al. 

(2008), também observaram através de um estudo de dinâmica 

populacional de A. brasiliana, na Baía de Paranaguá, PR, recrutamento 

contínuo desta espécie durante o ano, porém com maior expressividade no 

período de (março a maio) no outono, como também, no inverno e na 

primavera (junho a outubro).  A comercialização do sarnambi é em torno 

de R$ 12,00/kg no município de Raposa. Nos mercados de São Luís o 

preço desse marisco pode variar de R$ 20,00 a R$ 25,00/kg.A quantidade 

de marisco capturada a cada saída para os bancos naturais varia de menos 

de uma saca a três sacas por dia de trabalho. A maior parcela das 

marisqueiras locais representada por 43% do total consegue extrair 

diariamente uma saca de sarnambi, 34% duas sacas, 14% três sacas e 9% 

menos de uma saca. O peso médio da saca retirada em um dia de trabalho 

é 20 kg.Contudo, ao final do processo de beneficiamento o rendimento é 

em torno de 3 a 4 kg de carne por marisqueira. Dias et al. (2007), 

analisando aspectos socioeconômicos e perspectivas das mulheres 

marisqueiras na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Ponta do 

Tubarão, estimaram uma produção diária média de 47,9 kg/dia de A. 

brasiliana, resultando em uma pesca de 3,2 kg por pessoa em um dia de 

trabalho. 

A mariscagem do Sururu (Mytella falcata e Mytella guyanensis) nos 

bancos naturais da região estuarina de Raposa-MA só é possível em 

determinadas épocas do ano. De acordo com o conhecimento vivenciado 

por essas comunidades extrativistas há diminuição da quantidade de 

sururu no período chuvoso, quando em decorrência das chuvas a 

salinidade tende a diminuir dificultando a captura desses organismos. 

Pereira-Barros et al. (1972) também apontaram que a atividade de 

extrativismo do sururu varia naturalmente em função da salinidade. No 

município de Raposa a carne do sururu é comercializada pelas 

marisqueiras ao preço de R$ 20,00/kg, já em São Luís os valores podem 

variar entre R$ 25,00 a R$ 30,00/kg.  
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Dentre todos os mariscos capturados a tarioba (Iphigenia brasiliensis) 

é tida como a espécie de maior valor comercial dentre todos. De ocorrência 

similar ao do sarnambi, a espécie é coletada na região estuarina de Raposa-

MA durante todo ano. Sua maior rentabilidade é atribuída especialmente 

ao seu tamanho, o que possibilita que sua venda seja feita em dúzias e não 

a quilo.No município de Raposa-MA a tarioba é comercializada a R$ 

7,00/dúzia e em São Luís por R$ 12,00/dúzia. 

 

 

Figura 5. Principais espécies alvos das marisqueiras no 
município de Raposa – MA. A - Tarioba (Iphigenia brasiliensis), 

B - sarnambi (Anomalocardia brasiliana), C - Sururu de pasta 

(M. falcata) e D - Sururu de dedo (M. guyanensis). 

 

O etnoconhecimento das comunidades extrativistas locais está 

limitado ao conhecimento quanto à ocorrência das espécies ao longo do 
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ano, entretanto não houve relato sobre períodos reprodutivos e o respeito a 

esse período. Mas é importante citar que a compreensão sobre o ciclo 

reprodutivo é fator importante para a manutenção dos estoques naturais 

desses moluscos. Como relatado, há preferência pela captura de sarnambi 

na região, motivo relacionado principalmente a sua elevada ocorrência. 

Estudo realizado por Barreira-Araújo (2005) mostrou que esta abundância 

deve-se as características reprodutivas da espécie Anomalocardia brasiliana 

que ocorre continuamente tendo períodos de maior liberação de gametas 

que outros. 

No litoral brasileiro, diversas espécies de moluscos bivalves de 

regiões estuarinas são exploradas de forma bastante rudimentar pelas 

comunidades tradicionais, sem utilizar medidas de manejo que garantam 

um uso sustentável destes recursos (ARAÚJO, 2001). A importância do 

conhecimento da biologia dos organismos, especialmente quanto ao ciclo 

reprodutivo é relatado por Araújo (2001), uma vez que respeitar períodos 

de reprodução é uma das mais importantes ferramentas para a preservação 

das espécies intensamente coletadas. Um exemplo da sobre exploração dos 

estoques ocorreu em Santa Catarina com o Perna perna, conhecido como 

marisco do mangue. Bastante apreciado por moradores nativos teve seus 

estoques naturais reduzidos visivelmente pela exploração desordenada e 

predatória que não fazia distinção entre indivíduos sexualmente maturos e 

jovens (ROSA et al., 1998; PEREIRA et al.,1998). 

Em relação as capturas, grande parte das marisqueiras do 

município (61%) disseram praticar a extração apenas dos organismos 

maiores, no entanto 39% afirmaram não discernir tamanho durante a 

coleta dos mariscos, coletando indivíduos de quaisquer tamanhos. Freitas 

et al. (2012) observaram que 36,51% das marisqueiras abordadas em sua 

pesquisa, coletavam os mariscos maiores para que os menores crescessem, 

demonstrando preocupação com a preservação ecológica. Enquanto que 

46,03% relataram que não é vantajoso coletar mariscos menores, pois o 

rendimento não valeria a pena, demonstrando um pensamento de caráter 

mais econômico. Ainda, segundo os autores, quando as marisqueiras 

foram questionadas se os bancos de mariscos poderiam acabar 66,67% 

acharam que isso seria impossível, enquanto que 33,33% disseram que 

poderia acontecer se não existisse cuidado com a exploração. 
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Quanto à questão do beneficiamento do produto, as marisqueiras 

locais reconheceram que o beneficiamento do marisco é realizado em 

locais inadequados e de maneira inadequada. Em geral o beneficiamento 

do marisco é executado no quintal da casa da marisqueira fazendo uso de 

materiais como panelas grandes ou simplesmente um latão onde os 

moluscos são cozidos em fogo a lenha para que abram suas conchas 

(valvas) para a retirada da carne. Posteriormente os moluscos são pesados, 

acondicionados em sacos plásticos e conservados em geladeira ou freezer. 

A comunidade extrativista afirmou que a manipulação do produto 

é realizada na maioria das vezes sem a devida higienização. Isto quer 

dizer, sem o seguimento de normas que visem a não contaminação do 

alimento como: lavar as mãos antes de manipular o produto, utilizar luvas, 

toucas e botas. Em visitas aos locais de beneficiamento foi possível 

observar a presença de animais domésticos como gatos e cachorros 

circulando próximo ao produto.  

No ano de 2012, o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) criaram o 

Programa Nacional de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos Bivalves 

(PNCMB), instituído pela Instrução Normativa Interministerial n° 7 de 8 

de maio de 2012. Esta instrução foi elaborada para monitorar toda a 

produção do setor destinada ao consumo humano, como ostras, berbigões 

(sarnambis), vieiras e mexilhões, abrangendo as etapas de captura, trânsito, 

processamento e transporte. Ao MPA coube o monitoramento de 

microrganismos e de biotoxinas marinhas e ao MAPA a responsabilidade 

de fiscalização e a inspeção industrial dos processadores de moluscos 

bivalves que tenham certificação do MPA (MPA, 2012).  Para Yokoyama 

(2007), cabe às instituições governamentais, indústrias, órgãos públicos de 

ensino e pesquisa fazerem um nexo entre a comunidade de pescadores com 

os avanços científicos para uma melhor qualidade do pescado e da 

realidade do comércio globalizado, que a cada dia está mais exigente.  

De acordo com Schröder (2008), o reforço do comércio de 

alimentos vem se direcionando pela garantia da qualidade, transparência e 

proteção da saúde do consumidor. O termo “qualidade”, para os alimentos 

pode se referir às características sensoriais de um produto, indicar o valor 

nutricional, o frescor, higiene, conveniência, aceitação pelo consumidor e 

ainda, pode estar associada à segurança e disponibilidade. No caso do 
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pescado, o frescor assume particular relevância, pois constitui o primeiro 

critério para a aceitação ou rejeição (ABBAS et al., 2008). Porventura, a 

abertura de cooperativas de beneficiamento nas áreas de pesca de moluscos 

bivalves, possa vir a melhorar a qualidade destes. Mariscos que tenham 

este tipo de certificação de qualidade, além de ser bem visto pelos 

consumidores, poderá agregar valor ao produto. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

A atividade de mariscagem se caracteriza ao longo do tempo como 

uma atividade preferencialmente feminina em decorrência do baixo 

retorno financeiro o que confere a atividade a qualidade de complemento 

da renda familiar.  

Ao que diz respeito à perspectiva interdisciplinar foi identificado 

que os saberes e práticas da atividade de mariscagem são compartilhados 

de forma oral, de mãe para filhas. Fato especialmente caracterizado pela 

manutenção de utensílios rudimentares no trabalho de captura. Outro fator 

importante que configura a atividade o caráter artesanal e a tradição é o 

fato de a mariscagem ser vista apenas como fonte alimentar e 

complemento de renda, nunca uma oportunidade de sustento familiar, o 

que reflete até mesmo na baixa captura e comercialização. 

A atividade de mariscagem é pouco valorizada e remunerada, além 

de ser muito cansativa e instável. Os dados socioeconômicos mostraram 

que, de um modo geral, as marisqueiras iniciam neste trabalho muito cedo, 

em função da necessidade e que devido a esta precoce participação 

acabaram por não priorizar o estudo. As dificuldades da atividade e o 

baixo retorno financeiro faz com que muitas mães não desejam que seus 

filhos trabalhem nesta área, mas sim que estudem e tenham outra 

profissão.  

No entanto, podemos concluir a partir do estudo que os saberes 

das populações locais sobre a natureza é o que garante a continuidade da 

atividade de mariscagem, uma vez que é o conhecimento etnoecológico a 

base da atividade, seja no que diz respeito a quais organismos capturar 

quanto a forma de administrar os recursos naturais de forma adequada. 
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Sobre o futuro das atividades, incertezas existem, pois não há incentivos, 

nem tão pouco perspectivas de crescimento da atividade apenas a 

necessidade do sustento familiar regendo a atividade e a transmissão do 

saber mariscar. 
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A pesca artesanal é definida como qualquer pescaria com pouco 

investimento de capital, explorando áreas que podem ser alcançadas em 

poucas horas a partir dos portos ou praias de onde os pescadores se 

baseiam (COLLOCA et al., 2004). Johnson (2005) afirma que a pesca 

artesanal pode ser de subsistência ou comercial, para consumo local ou 

para exportação, o que pode ser uma referência para a pesca de pequena 

escala. De acordo com Berkes et al. (2001) e Carvalho (2011), não há uma 

definição universal da pesca de pequena escala, em que outros termos 

tradicionais ou artesanais são por vezes usados como sinônimos. Na 

tentativa de definir "em pequena escala", vários autores concluíram que 

pode variar, dependendo da localização e do contexto (PANAYOTOU, 

1982; BÉNÉ, 2003; TZANATOS et al., 2005; PAULY, 2006; DIAS 

NETO, 2010; CARVALHO et al., 2011). 

A ideia de que a pesca artesanal é, provavelmente, a melhor 

escolha para uma utilização sustentável dos recursos pesqueiros, que reúne 

a maior parte dos critérios necessários para a política de pesca eficiente em 
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termos de emprego, distribuição de renda e qualidade de produto, ganhou 

importância (MATHEW, 2003; BÉNÉ, 2006; PAULY, 2006; IFREMER, 

2007; JACQUET & PAULY, 2008), com muitos estudos que enfatizam a 

diversidade social, cultural e importância econômica de sustentar este 

subsetor (BERKES et al., 2001; BÉNÉ, 2003; PAULY, 2006; DAVIES et 

al., 2009; PEIXER & PETRERE Jr, 2009; CARVALHO, 2011; CRILLY 

& ESTEBAN, 2013; MAYNOU et al., 2013). 

A pesca de pequena escala produz a maior parte das capturas de 

pescado como alimento para consumo humano direto, para o incremento 

da renda e para os meios de subsistência. Esta atividade tende a 

predominar no mundo em desenvolvimento, no entanto, também são 

comuns nas zonas costeiras dos países desenvolvidos. Berthou et al. (2005) 

afirma que, entre os 20 Estados-Membros costeiros da União Europeia, 

81% e 87% de cada frota de pesca nacional é composta por navios com 

menos de 12 e 15 m, respectivamente, pertencentes a frota costeira em 

pequena escala. 

De acordo com Berkes et al. (2001) e Mathew (2003) os governos 

dos países em desenvolvimento não investem pesadamente em pesquisa e 

desenvolvimento da pesca de pequena escala. A razão para isso é que a 

atividade é vista como uma rede de segurança social, um traço cultural ou 

como uma fonte de renda e emprego para as pessoas com um baixo nível 

de educação ou menos treinados para outras tarefas e não como um agente 

econômico. Cada vez mais, entende-se a importância da pesca artesanal 

para a segurança alimentar e para a redução e prevenção da pobreza no 

mundo em desenvolvimento. No entanto, a falta de capacidade 

institucional e a inclusão do setor nas políticas nacionais e regionais de 

desenvolvimento continuam a impedir as possíveis contribuições da pesca 

artesanal para o crescimento econômico, redução da pobreza e 

desenvolvimento rural (FAO, 2012). 

Os pescadores artesanais estão em contato direto com o ambiente 

natural e, portanto, têm amplo conhecimento sobre a classificação, 

comportamento, biologia e utilização dos recursos naturais na região onde 

vivem. No entanto, esse conhecimento não é bem aproveitado, em relação 

à manutenção e uso sustentável deste recurso natural, que naturalmente 

necessitam para sua sobrevivência. Ao se referir ao processo de trabalho, 

Maldonado (1986) argumenta que a pesca em pequena escala tem 



136 

 

 

características bastante diferentes em relação à pesca industrial, como em 

relação ao habitat, aos estoques de organismos explorados, e às técnicas de 

pesca utilizadas. A pesca artesanal tem uma maior complexidade em 

relação à industrial, já que utiliza diversas artes de pesca para a captura de 

várias espécies que geralmente são menos abundantes, possuem uma 

grande quantidade de pontos de desembarque e várias linhas de produção. 

Isto significa que os métodos de avaliação de populações de organismos 

capturados pela pesca artesanal devem ser apropriados para as situações de 

limitações dos dados e, portanto, deve maximizar o uso de várias fontes de 

informação, tais como o conhecimento quantitativo, qualitativo e 

tradicional de pescadores (Vasconcellos et al. 2005). 

A grande variedade de espécies e frotas pesqueiras comuns em 

áreas tropicais torna mais difícil ainda a tarefa de gerir a pesca de pequena 

escala nessas regiões (BERKES et al., 2001). Devido a isso, pode ser 

limitada a capacidade de gerir esta atividade pelas autoridades de 

pesqueiras dos países em desenvolvimento. Esta falha pode ser causada 

pelo uso de métodos de gestão pesqueira tradicional que foram 

desenvolvidos para outras regiões e não atendem a pesca de pequena escala 

local. 

A pesca artesanal no Brasil é uma das atividades mais tradicionais 

que representa uma fonte de renda e sustento para milhares de famílias 

(DIAS NETO, 2010). Esta atividade tem a heterogeneidade como 

característica e a definição precisa do seu significado deve levar em conta a 

grande diversidade regional no país. As diferenças surgem não somente em 

habitats, ecossistemas e espécies de organismos, mas também no modo de 

vida desses pescadores. 

A exploração dos recursos hídricos no Brasil em termos de pesca 

artesanal é muito crítica, onde há várias questões técnicas e sociais que 

afetam a atividade. Podemos citar alguns deles, como baixo nível 

educacional, deficiente organização dos pescadores em parcerias, baixo 

valor do pescado, entre outros (BALENSIFER, 2002; FIGUEIREDO, 

2005; VASCONCELLOS et al., 2005; MATTOS et al., 2006; PEIXER & 

PETRERE-JUNIOR, 2009). É importante destacar também, que muitos 

pescadores artesanais não possuem outra fonte de renda e, geralmente, 

estes vivem em regiões próximas ao seu trabalho (BERKES et al., 2001; 

ALMEIDA, 2008; Dias Neto 2010). 
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De acordo com Vasconcellos et al. (2005), a comercialização, a 

melhora na qualidade do pescado para a comercialização e os processos de 

intermediação continuam sendo os pontos mais críticos para o 

desenvolvimento da pesca artesanal no Brasil, e, consequentemente, para o 

aumento a renda dos pescadores nacionais. 

Na região costeira da província do Maranhão, a pesca artesanal é 

muito dispersa, gerando cerca de um milhão de postos de trabalho 

distribuídos entre os pescadores, intermediários, comerciantes, dentre 

outros (PESSOA NETO & GUIMARÃES, 2006). Estudo afirma que em 

1992 havia cerca de 80 mil pescadores neste Estado, onde 95% da 

produção de peixes era proveniente da pesca artesanal (STRIDE, 1992). O 

mesmo estudo estimou que cerca de 15% da força de trabalho nesta 

província foram empregados em atividades relacionadas com a pesca.  

Nesta região, a pesca artesanal é responsável por toda a produção 

marinha, e mais de 50% das capturas é proveniente da costa oeste 

(ALMEIDA et al., 2006; ALMEIDA, 2008; MPA 2013). A pesca artesanal 

na área de estudo é caracterizada pela ausência de pontos centralizados de 

desembarque, falta de regulamentação da atividade, baixa remuneração 

dos pescadores e produtos com baixo nível de acondicionamento 

(STRIDE, 1992; CASTRO et al., 2004; SANTOS et al., 2011). 

Portanto, os objetivos deste estudo foram: (1) caracterizar a 

atividade pesqueira artesanal na no município de Raposa, avaliando a 

atual situação social e econômica dos pescadores e marisqueiras (2) 

determinar como os entrevistados avaliam as medidas de gestão e 

conservação dos recursos pesqueiros e (3) identificar as relações entre a 

dependência financeira dos entrevistados com sua idade e renda. Com isso, 

pretende-se fornecer os meios para a compreensão dos aspectos 

socioeconômicos e gestão das operações de pesca, tendo em conta as 

preferências dos pescadores com o objetivo de informar aos 

administradores locais para a melhoria da participação dos interessados 

nas políticas de gestão. 
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METODOLOGIA 

 

Descrição da área de estudo 

 

O município de Raposa localiza-se a noroeste da Ilha de São Luís, 

a 30 km da capital, região está compreendida entre as coordenadas de 02° 

25' 22"S e 44° 05' 21"W (Figura 1).  

Segundo dados do IBGE, 2008 esse município apresenta uma 

população de 25.042 habitantes dos quais mais de 80% tem na pesca a 

principal ocupação (ALMEIDA et al., 2000). Possui 64 km2 de área, com 

30 km de costa, o que torna privilegiada pela localização, sendo favorecida 

por um clima úmido e arejado, de temperatura estável. 

 
Figura 2. Golfão maranhense com destaque para a comunidade 

pesqueira da Raposa. 

 

Coleta e análise das informações 

 

A caracterização socioeconômica dos pescadores teve como 

subsídios as informações contidas em questionário semi estruturado além 

dos dados pretéritos disponíveis. O estudo foi realizado com a aplicação de 
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92 questionários no ano de 2013. As pesquisas foram realizadas em pontos 

de desembarque e lugares onde os pescadores se encontravam. 

Os dados socioeconômicos foram obtidos através de um processo 

de entrevista com os pescadores e marisqueiras ativos nos principais pontos 

de desembarque de pescado no município de Raposa, considerado um dos 

mais importantes na produção de peixes na província de Maranhão. As 

entrevistas consistiram em uma série de perguntas dispostas em vários 

blocos: (i) as informações básicas (características socioeconômicas de cada 

entrevistado), (ii) relativos à atividade pesqueira (tipo de pesca, barcos e 

equipamentos de propriedade, tempo de atividade, comercialização de 

produtos, conflitos entre pescadores e atividades complementares), (iii) 

características das associações de pescadores, e (iv) os pontos de vista dos 

pescadores sobre a relação da atividade com o meio ambiente (Apêndice 

C). Além disso, a informação sobre a pesca e as características das 

embarcações e artes de pesca, espécies-alvo capturadas, também foi 

avaliada. 

Os resultados do processo de entrevista foram analisados 

quantitativamente a fim de fornecer dados sobre as condições sociais e 

econômicas, bem como para o cálculo da rentabilidade da atividade. 

 

RESULTADOS 
 

Perfil dos pescadores 

 

Um percentual de 36,4% dos pescadores entrevistados morava na 

cidade de Raposa, desde seu nascimento. A maioria dos pescadores que 

vivem neste local (97,7%) está em média residindo há 26,3 anos (± 12,6 

anos). Em relação ao estado civil dos pescadores, há uma predominância 

de casados (68,2%), com uma média de três filhos, que normalmente têm 

participação na atividade pesqueira. Os entrevistados vivem, em média, 

com 4,0 (± 1,8 DP) pessoas na moradia que são seus filhos, netos, pais e 

sobrinhos. Apenas 6,8% moravam sozinhos. A propriedade da maioria dos 

pescadores é própria (93,2%), de alvenaria (72,7%) e com água encanada 

(95%). 
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A idade média dos pescadores foi de 40,5 ± 11,2 anos, com uma 

pequena proporção de jovens pescadores (<30 anos representou 15,9%) e 

uma maior proporção de pescadores entre 30-40 anos respondendo por 

40,9%. A classe de idade de 40 a 50 anos, representou 18,2% e > 50 com 

25% (Figura 2). É importante ressaltar a baixa participação das mulheres 

na atividade, registradas como Marisqueiras (2,0% dos entrevistados), as 

quais também possuem a função de auxiliar na elaboração de redes de 

pesca, além da captura e venda de pescado nos mercados locais. 

 

 

Figura 2. Distribuição de frequência relativa dos 

entrevistados por classe de idade. 

 

 

Em relação ao nível de escolaridade dos entrevistados foi 

observado que 13,6% tinham terminado a escola, enquanto 43,2% ainda 

não tinha completado o ensino fundamental. Um percentual de 11,3% dos 

pescadores era analfabeto (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Distribuição de frequência relativa dos 
entrevistados por nível de instrução. 
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A maioria dos entrevistados possuía uma longa experiência com 

mais de 18 anos de prática (18,5 ± 10,1 DP), e 43,2% iniciaram na 

atividade por influência de seu pai. Uma grande porcentagem de pais de 

entrevistados praticava a pesca (79,5%), no qual pode ser a razão dessa 

influência. Outras razões que fizeram que eles se tornassem pescadores 

foram a falta de opção (27,7%) e por vontade própria (15,1%) (Figura 4). 

59,5% não tinham curso de formação na área pesqueira e muitos relataram 

que sua experiência foi adquirida no mar. 

  

 
Figura 4. Razões em porcentagem para escolha de iíicio na 

atividade pesqueira pelos pescadores em Raposa MA. 

 

Informações econômicas 

 

A principal atividade dos entrevistados foi a pesca (93,2%), seguido 

por atravessador (4,5%) e outras atividades como comerciante e motorista 

(2,3%). Como atividade secundária, o comércio de pescado foi a mais 

mencionada (53,2%). Outras atividades secundárias como reparação de 

barcos e aparelhos de pesca (21,9%), geleiro (4,5%) e agricultura (3,1%) 

também são realizadas pelos entrevistados (Figura 5). Os pescadores ficam, 

em média, 4,5 dias / semana no exercício de sua atividade (± 1.9 DP). 

O rendimento mensal dos entrevistados não ultrapassou a R$ 

3.620,00, onde a maioria (65,7%) afirmou receber entre 1 e 2 salários 

mínimos (Figura 6). O rendimento médio anual dos entrevistados foi de R$ 

11.699,20. 
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Figura 5. Atividades secundárias praticadas pelos pescadores em Raposa – 

MA. 

 

Os pescadores com idade inferior a 30 anos possuem uma renda 

média anual de R$ 9.308,60 (± 3.482,95 DP). A renda média proveniente 

da pesca dos pescadores com idade entre 30 e 50 anos foi de R$ 15.120,46 

(± 8.021,26 DP), enquanto que a média da renda dos pescadores maiores 

que 50 anos foi de R$ 12.439,64 (± 1.964,65 DP). Os três grupos de idade 

não apresentaram diferença significativa em seus rendimentos anuais 

provenientes da pesca (KRUSKAL-WALLIS, χ2 2,44,  α= 0,05, P= 0,12). 

 

 

Figura 6. Distribuição de frequência relativa dos rendimentos 
mensais (em salários mínimos) de todas as fontes de ingressos dos 

entrevistados. 
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A divisão dos rendimentos anuais em relação aos dias de atividade 

proporcionou uma estimação dos rendimentos por dia de pesca. Este 

parâmetro pôde ser considerado como um índice de eficiência da pesca na 

caracterização em diferentes categorias. A renda média por dia de pesca foi 

de R$ 103.1 / dia. 

Uma porcentagem de 10,6% dos pescadores respondeu que 

vendem suas capturas aos mercados maioristas, enquanto que 20,8% 

oferece o produto para o mercado local, tal como barracas de venda de 

pescado e restaurantes. Dos entrevistados, 5,5% utilizam o produto 

capturado para consumo próprio. Um personagem muito presente na 

atividade pesqueira no Maranhão é o atravessador, no qual empresta ao 

pescador embarcações ou dinheiro em troca da venda de toda ou parte do 

produto capturado. Muitos proprietários de embarcações, pescadores ou 

não, aceitam esses adiantamentos dos atravessadores para cobrir os custos  

de cada viagem de pesca, o que cria uma dependência não desejada por 

parte dos pescadores. Esta situação faz com que os pescadores tenham que 

vender o produto capturado a um preço inferior do que poderia ganhar no 

caso da venda aos mercados maioristas ou locais, representando 63,1% dos 

entrevistados. 

Dentre os entrevistados, 59,1% eram proprietários de embarcações. 

As características técnicas da frota podem ser observadas na tabela 1. A 

embarcação típica é de pequena escala com 8 a 9 m de comprimento, com 

potência do motor variando desde 18 até 60 hp. Por outra parte, a frota 

artesanal consistiu em barcos relativamente antigos com uma média de 8 

anos de construção. 
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Tabela 1. Características técnicas das embarcações que operam no município de Raposa. 

Embarcação Características Tamanho 

(m) 

Propulsão Casco Nº 

tripulantes 

Tempo 

de 

pesca 

Acondicio

namento 

do pescado 

Artes de 

pesca 

MAR Embarcação de 

maior porte. Proa 

afilada 

12 Motor Fibra 

de 

vidro 

4 - 8 7 -20 Urna 

isotérmica 

Rede de 

emalhar e 

espinhel 

Biana Podem ser abertas 

(com casario) ou 

fechadas (sem o 

casario) 

5 - 9 Motor / 

Vela 

Madei

ra 

2 - 4 5 Caixa 

térmica / 

Urna 

isotérmica 

Rede de 

emalhar 

Casquinho Canoa sem quilha, 

com fundo chato e 

popa baixa 

3 - 7 Remo Madei

ra 

2 < 1 dia Isopor Rede de 

emalhar, 

linha de mão 

e espinhel 

 

Pargueiro Maior autonomia; 

presença de casario 

10 - 12 Motor Fibra 

de 

vidro 

5 - 8 10 - 25 Urna 

isotérmica 

Manzuá 
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A maioria dos pescadores (68,1%) possuíam redes de pesca. As 

redes mais utilizadas na região são a serreira, que captura o peixe serra 

(Scomberomorus brasiliensis), e a gozeira para a pescada gó (Macrodon 

ancylodon). Essas duas redes são de deriva flutuante e o tamanho médio 

varia de acordo com a espécie-alvo. O tamanho da malha da serreira é de 

90-110 mm com 45 a 60 malhas e comprimento de 90 – 150m. A rede 

gozeira possui entre 80-120 m de comprimento, malhas com 80 a 100 mm 

de tamanho e uma quantidade de 50 – 70 malhas por rede. 

A renda anual dos pescadores mostrou uma tendência crescente 

com o tamanho da embarcação. Não foi encontrada relação entre a renda 

mensal e os dias de atividade. O tamanho da tripulação depende do 

tamanho da embarcação. O tempo de permanecia no mar foi muito 

variável, desde 4 horas até 20 dias de pesca. 

Na região, foram mencionados 6 métodos de pesca (Tabela 2), 

com a maioria dos barcos praticando apenas uma modalidade (90,8%) por 

viagem de pesca. Algumas modalidades são muito específicas, tais como a 

pesca do peixe serra (rede serreira) e a pesca da pescada gó (rede gozeira), 

enquanto outros são direcionados para várias espécies. 

 

Tabela 2. Métodos de pesca e respectivas espécies capturadas na região de 
estudo. 

Nome Arte de pesca Principal 

espécie 

Nome científico 

Serreira Rede de 

emalhar 

Serra Scomberomorus 

brasiliensis 

Gozeira Rede de 

emalhar 

Pescada gó Macrodon 
ancylodon 

Tapagem Rede fixa Peixes 

pequenos 

 

Malhadeira Rede de 
emalhar 

Pescada 
amarela 

Cynoscion acoupa 

Linha de 

mão 

Linha e anzol Variável  

Tarrafa Rede de 
emalhar 

Peixes 
pequenos 
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Todos os entrevistados que exercem a pesca têm o peixe como o 

principal organismo capturado, no qual crustáceos (camarões) e moluscos 

(sarnambi e ostras) são exploradas secundariamente pela atividade. O 

peixe serra (S. brasiliensis) é o mais capturado com 50% dos entrevistados, 

seguido pela pescada gó (M. ancylodon) com 20,4%. Os bagres (Sciades sp.), 

pescada amarela (Cynoscion acoupa) e tainha (Mugil sp.) representaram 6,8% 

dos organismos citados pelos entrevistados. 

A localização dos pontos de pesca na maioria das vezes é feita com 

a utilização do GPS (41,0%), utilizado isoladamente ou com a ajuda da 

experiência dos pescadores (20,4%), que observam as fases da lua ou 

pontos trançados já usados. As estruturas dos desembarques são precárias 

para todos os tipos de pesca. Na maioria da comunidade, o peixe é 

desembarcado na praia, que começa em uma longa cadeia de 

intermediários para chegar ao mercado local, e às vezes regionais. 

As Colônias, sindicatos e cooperativas são organizações de 

pescadores existentes na província. As colônias representam os pescadores 

a nível estadual e federal através da Federação dos Pescadores. Uma boa 

parte dos entrevistados está associada a esta organização, 81,8%. No 

entanto, esta organização não cumpriu os desejos da maioria dos 

pescadores entrevistados (84,1%), que afirmaram que ainda há alguns 

aspectos a melhorar como assistência aos associados, a contratação de 

médicos, aquisição de embarcações de emergência ou trocando a atual 

administração. A colônia foi considerada por eles como ruim (18,2%), 

regular (45,5%) e boa com 18,2%. Nenhum dos entrevistados considera 

esta organização como muito boa. 

Uma porcentagem de 77,3% dos entrevistados tinha carteira de 

trabalho, porém desatualizada. Apenas 20,4% tinham a carteira atualizada 

e 2,3% não a possuíam. Mais da metade (56,8%) possuíam o seguro defeso. 

As atividades mais desenvolvidas durante o período de defeso são o 

comércio de produtos da pesca (27,6%), manutenção de equipamentos e 

embarcações de pesca (16,0%) ou realização de outras pescarias (14,6%), 

enquanto que 18,2 % não executam nenhum trabalho. 

Questionados sobre a ajuda do governo, a maioria (81,8%) não 

recebe qualquer outro tipo de ajuda, somente o seguro defeso, permitindo-
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lhes um incremento na renda no período em que eles não podem explorar 

determinadas espécies. 

 

Percepção ambiental 

 

Em relação ao estado dos estoques pesqueiros, a maioria (79,5%) 

tem observado um declínio nos últimos 10 anos. Esta redução foi 

observada mais em relação à abundância (85,7%) de organismos do que ao 

seu tamanho (34,2%), ou de ambos os parâmetros (20,0%). Muitas foram 

as razões para a resposta afirmativa, como a captura de organismos juvenis 

(27,3%), exploração intensiva (25%) e poluição, com 5,6% das respostas. 

Dos entrevistados, 20,4% acreditavam que o estado dos estoques estava 

estável e nenhum pescador afirmou que houve aumento no número ou 

tamanho dos peixes. 

Como problemas ambientais, a poluição foi apontada como a 

principal (70,6%). Houve respostas de alguns entrevistados associados 

apontando problemas técnicos e ambientais, como a pesca excessiva e o 

uso de redes com pequenas malhas que capturam organismos indesejáveis 

e / ou de tamanho pequeno. Como solução para esses problemas, a 

consciência e a fiscalização foram as mais indicadas com 20,5% e 25,4% 

respectivamente. Dos pescadores entrevistados, 11,4% disseram que não 

houve problemas ambientais na região de estudo.  

Os conflitos entre os pescadores da mesma região e com 

localidades vizinhas também foi alvo de mais da metade dos entrevistados 

(52,7%), no qual apontaram a existência de concorrência e desavença entre 

eles. 

Quando perguntados se há benefícios, 38,6% responderam 

negativamente. O principal benefício citado foi o seguro defeso, que lhes 

permite uma renda no período em que não é possível explorar uma 

determinada espécie. Outros benefícios citados foram a aposentadoria, 

capacidade de explorar novas regiões e a possibilidade de ter outras 

profissões relacionadas com a pesca. 

A principal dificuldade relatada pelos entrevistados está 

relacionada com a falta de condições financeiras dos pescadores para 

abastecer as embarcações e insegurança da profissão, o que gera a presença 
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dos atravessadores que permitem uma ajuda financeira para os pescadores 

desenvolverem a atividade. 

 

DISCUSSÃO 

 

Características sociais 

 

Estudos socioeconômicos da pesca de pequena escala no Brasil 

ressaltam a importância da pesca e da conservação do meio ambiente, mas 

também destacam problemas como a marginalização e conflitos dessa 

atividade com outras na mesma região (CORDELL, 1989; DIEGUES, 

2000; CAMARGO & PETRERE JR, 2001; VASCONCELLOS et al., 

2005; GARCEZ & SANCHEZ-BOTERO, 2005). No entanto, na área 

estudada, há uma escassez de trabalhos sobre este tema. De acordo com 

Vasconcellos et al. (2005), a falta de informação sobre a pesca artesanal é o 

resultado de sua dispersão e complexidade, como evidenciado pela 

utilização de diferentes artes de pesca para a captura de várias espécies que 

são geralmente menos abundantes. Isso reflete na falta de atenção política 

para um setor que no Brasil envolve cerca de 2 milhões de pessoas, sendo 

uma importante fonte de emprego, de divisas para os setores mais pobres 

da população e de fundamental importância para a segurança alimentar. 

Além disso, outras características da pesca artesanal, como o grande 

número de pontos de desembarque e várias linhas de produção podem 

fazer a coleta de informações e monitorização da atividade muitas vezes 

impraticável. 

Os dados existentes e os resultados deste estudo mostram que 

algumas características da pesca artesanal no Maranhão são muito 

semelhantes às de outras regiões do Brasil (CAMARGO & PETRERE JR, 

2001; VASCONCELOS et al., 2003; GARCEZ & SANCHEZ-

BOTERO,2005; PEDROSA,2007). 

Peixer & Petrere Junior (2009) afirmam que nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, há uma tendência de pescadores artesanais marinhos 

viverem em comunidades costeiras, principalmente na província do 

Maranhão, onde 22% das pessoas que vivem da pesca residem em regiões 

urbanas. A grande maioria dos entrevistados deste estudo vive na própria 
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localidade (97,7%) a mais de 25 anos. A proximidade das casas dos pontos 

de desembarque de pescadores é estrategicamente muito importante, 

devido à facilidade de deslocamento para o trabalho (SANTOS et al., 

2011). 

De acordo com o Anuário Estatístico da província do Maranhão 

(IMESC, 2010), em 20,2% das moradias vivem uma média 4 pessoas, o 

que teve um maior percentual em relação ao montante global. A taxa de 

casa própria para toda a província é 93,9% (IMESC, 2010), muito próximo 

aos valores encontrados no presente trabalho, que foi 93,2%. De acordo 

com Vasconcelos et al. (2003), isso se deve em grande parte à 

disponibilidade de terras da Marinha que são ocupadas pelos pescadores 

para construir suas casas. 

Os entrevistados eram predominantemente do sexo masculino, de 

meia-idade (40,5 ± 11,2 DP) e com longa experiência (18,5 ± 10,1 DP), 

fato também reportado em trabalhos realizados em outras regiões no Brasil 

(GARCEZ & SANCHEZ-BOTERO, 2005; VASCONCELOS et al., 2003; 

PESSOA-NETO & GUIMARÃES, 2006;  PEIXER & PETRERE 

JÚNIOR, 2009). De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA), em 2010, 30,2% dos pescadores inscritos no Registro Geral da 

pesca possuíam entre 30 e 39 anos. No presente trabalho, 36,4% dos 

entrevistados estavam nessa faixa etária. Estudo na mesma região registrou 

uma média de idade mais elevada (43 anos), porém muito próxima à 

encontrada no presente trabalho (SANTOS et al., 2011). O Diagnóstico da 

Pesca Artesanal no Brasil, realizado em 2009, apresentou um resultado 

semelhante ao encontrado na proporção de pescadores jovens, em que 

apenas 13,0% deles tinham menos de 30 anos de idade. Esse resultado 

pode revelar a dificuldade que a pesca artesanal possui no recrutamento de 

jovens para esta atividade (PEIXER & PETRERE JR, 2009).  

Considerando a questão de gênero, 59,1% dos pescadores 

registrados no RGP do MPA são homens (MPA, 2012). Na região 

Nordeste do Brasil, a proporção é mais semelhante entre os sexos, com 

200.460 homens, que representou 53,7% do total em 2010 (MPA, 2012). O 

predomínio do sexo masculino na atividade de pesca também foi 

observado no Rio Grande do Sul por Condiniet al. (2007), que verificaram 

uma única ocorrência de mulheres na pesca garoupa (Epinephelus 

marginatus), e por Garcez & Sanchez-Botero (2005), que estimaram que 
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pelo menos de 8 a 10% dos pescadores artesanais nesta província são 

mulheres. Estes resultados confirmam aos encontrados neste estudo que 

estimou a prevalência de pescadores do sexo masculino na localidade. 

A coleta de mariscos é, no entanto, a atividade que emprega mais a 

mulheres (VASCONCELLOS et al., 2005). Estudo realizado na região 

costeira da Raposa por Monteles et al. (2009) com marisqueiras, observou 

que 96% das pessoas envolvidas nesta atividade são mulheres. Isto pode 

sugerir que a atividade de extração de organismos aquáticos no Maranhão 

é dividida em dois grupos distintos: os pescadores, compostos inteiramente 

de homens e as marisqueiras, em que o sexo predominante é o feminino. 

O grande número de entrevistados que não tinha sequer concluído 

o ensino fundamental (64%), mostra que o nível de escolaridade na 

localidade é muito baixo. Esta é uma tendência revelada para as pessoas 

que trabalham na pesca de pequena escala no Brasil (BARBOSA & 

BEGOSSI, 2004; FIGUEIREDO, 2005; GARCEZ & SANCHEZ-

BOTERO, 2005; SANTOS et al., 2011; PEDROSA, 2007; PEIXER & 

PETRERE JÚNIOR, 2009). O percentual de entrevistados analfabetos 

(11%) foi abaixo da média para a região Nordeste, que é de 21,2% e 47,2% 

para os grupos de idade entre 30-59 anos e de 60 anos, respectivamente 

(IBGE, 2013). 

Avaliando os grupos de idade, observou-se que a maioria dos 

analfabetos e de baixa escolaridade (que só estudou até o primário) são 

aqueles com idade mais avançada. A maioria dos jovens (até 30 anos) são 

aqueles que têm pelo menos o primeiro grau completo. Vasconcelos et al. 

(2003) acreditam que isso é possível através do aumento do número de 

escolas públicas nos últimos anos. Além disso, os próprios jovens estão 

preocupados com a sua educação e melhores qualificações no mercado de 

trabalho. Ao longo do tempo, houve uma sensibilização dos pescadores na 

criação dos seus filhos, afastando-os do trabalho e os estimulando a 

frequentar a escola. No presente estudo, 91% dos entrevistados não 

pretendem que seus filhos se envolvam na atividade pesqueira, tendo o 

esgotamento físico e os baixos salários como os principais motivos. 

Assim como em estudo realizado no Sul do Brasil (GARCEZ & 

SANCHEZ-BOTERO, 2005), uma proporção significativa (43,34%) dos 

entrevistados afirmaram que iniciaram na atividade pesqueira por 
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influência do pai que já exerciam a pesca. De acordo Clauzet al. (2005), a 

pesca artesanal é transmitida aos jovens, a fim de proporcionar condições 

para a realização desta atividade por várias gerações. 

 

Informações econômicas 

 

Na localidade, a grande maioria dos entrevistados tem a pesca 

artesanal como principal fonte de renda. Esta tendência também foi 

observada por estudos na mesma localidade (SANTOS et al., 2011) e em 

outras regiões do Brasil como em Pernambuco (PEDROSA, 2007) e em 

São Paulo (CLAUZET et al., 2005), no qual exercem atividades 

secundárias como o comércio de produtos da pesca, fabricação e reparação 

de equipamentos e embarcações de pesca, principalmente no período de 

defeso. Neste período, os pescadores cadastrados recebem um benefício do 

governo que permite a eles uma assistência financeira temporária. A 

prática de uma atividade profissional adicional por pescadores é comum 

(SALMI, 2005; TZANATOS et al., 2006). Porém estas atividades não são 

registradas na carteira de trabalho como forma de manter o benefício do 

governo, já que estas também servem para aumentar o rendimento dos 

pescadores que, segundo eles, devido à redução das capturas de 

organismos, como consequência do aumento do esforço de pesca na 

região, houve a necessidade de complementar sua renda. De acordo com a 

Acheson (1981), a incerteza causada pelo ambiente marinho também 

reforça esta necessidade. Outras atividades que não estão relacionadas com 

a pesca, como carpintaria, pedreiro e agricultura foram mencionadas, fato 

também relatado Vasconcelos et al. (2003) e Garcez & Sanchez- Botero 

(2005). 

A renda mensal que foi calculada em relação à quantidade de 

salários mínimos mostrou uma grande variação: de ½ a 5 unidades (R$ 

362,00 a 3.620,00). A maioria dos entrevistados (65,7%) afirmou obter 

entre 1 e 2 salários mínimos mensais (entre 724,00 e 1.448,00 reais). O 

Anuário Estatístico do Maranhão calculou porcentagens, em que 30,1% 

receberam entre 1 e 2 salários mínimos, sendo também o maior percentual 

entre os grupos mencionados calculados. Pedrosa (2007), Vasconcelos et 

al. (2009) e Garcez & Sanchez-Botero (2005) observaram a mesma 
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tendência nas províncias de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio 

Grande do Sul, respectivamente.  

Diegues (1999) afirma que a vida no mar também é marcada não 

só por contingências naturais, mas por medos e preocupações, acidentes e 

naufrágios, oscilação de preços e extrema perecibilidade do pescado, já que 

uma vez capturado, devem ser vendidos rapidamente, exigindo que o 

pescador faça acordos de comercialização privados, que são geralmente 

desfavoráveis para ele. Quanto à produção, relações de trabalho e 

comercialização de produtos da pesca, a pesca artesanal da Raposa 

apresenta características semelhantes a outras regiões do Brasil (DIAS-

NETO & MARRUL FILHO, 2003; DIAS-NETO, 2010), que está 

enfrentando os mesmos desafios ambientais, técnicos e políticos. 

Segundo Medeiros et al. (2000), Vasconcellos et al. (2005) e Santos 

et al. (2011), a maior parte da produção, é vendida pelos pescadores aos 

intermediários, o que corrobora com os resultados encontrados neste 

estudo. A presença do atravessador mostra as baixas condições financeiras 

dos pescadores na área de estudo. Isso porque muitos pescadores não são 

capazes de adquirir ou de manter os seus próprios barcos e equipamentos 

de pesca. Por não possuírem espaço para armazenar o pescado, a maioria 

dos entrevistados no momento em que desembarcam, já o vendem. Além 

disso, os atravessadores atuam como financiadores da atividade de pesca, 

fornecendo gelo e materiais necessários para a atividade. Com isso, o 

pescador paga a dívida adquirida com o produto da pesca a um preço 

muito inferior ao que poderia ganhar se vendido diretamente aos 

mercados. Estes problemas também são relatados em outras regiões do 

Brasil como no Rio Grande do Sul (GARCEZ & SANCHEZ-BOTERO, 

2005) e Rio Grande do Norte (VASCONCELOS et al., 2003). A falta de 

valor agregado ao produto, onde poderia ser feito através do 

aproveitamento de organismos capturados, como com a filetagem, com a 

transformação em outros produtos ou com o cozimento é um fator que não 

ajuda na melhoria dos preços pagos aos produtores. 

Santos et al. (2011) descreve o sistema de pagamento denominado 

quinhão onde a produção total é dividida em 5 partes, das quais o 

proprietário do barco pode chegar a ficar com duas ou três delas, e o resto é 

dividido com a tripulação de uma média de cinco pescadores. No presente 

trabalho foram identificadas diferentes formas de divisão da produção 
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entre os pescadores e proprietários dos meios de trabalho, em que o mais 

citado foi a de que cada pescador e proprietário têm direito a uma parte da 

produção de peixe, que é projetado para uso pessoal, e o restante é 

vendido. O valor bruto das vendas, custos operacionais (diesel, gelo, 

rancho), e o valor líquido que é então deduzido se dividem de acordo com 

os sistemas que variam com o tipo de pesca e da região em que atuam. 

Devido à maioria dos pescadores venderem a sua captura sem 

recibos para os atravessadores, varejistas locais e compradores individuais, 

pode gerar informações imprecisas ou falsas, superestimando a renda real 

da pesca. Tzanatos et al. (2006) afirma que a descrença que surge 

decorrente dos conflitos internos relatados no setor, pode fazer com que 

alguns pescadores forneçam informações falsas. 

As mais variáveis artes de pesca são construídas em relação a um 

ambiente físico e social instável e imprevisível. O mar, o espaço de vida 

dos pescadores marítimos, é caracterizado pela fluidez da água e dos 

recursos, pela continua instabilidade causada por fatores meteorológicos e 

oceanográficos, pela variação e migração das espécies e seus padrões 

reprodutivos (DIEGUES, 1999). A frequência de permanência no mar foi 

semelhante ao observado por Santos et al. (2011), onde estimou uma 

média de cinco dias de exercício da atividade pelos pescadores. No 

presente trabalho, o tempo em que os pescadores permanecem no mar 

variou desde algumas horas até 20 dias. A falta de estrutura, de 

armazenamento de peixe e pouca autonomia das embarcações são os 

principais obstáculos para uma pescaria com período mais prolongado e, 

consequentemente, melhores resultados na pesca (FIGUEIREDO, 2005;  

VASCONCELLOS et al., 2005;  PEDROSA, 2007). 

Devido a características como tamanho reduzido, pequena 

tripulação, baixa autonomia e precário acondicionamento do pescado, as 

embarcações observadas no presente estudo foram caracterizadas como de 

pequena escala. Segundo Almeida (2008) e Stride (1992) a frota 

maranhense é predominada por embarcações de pequeno porte, a exemplo 

de canoas a remos e a vela, devido aos baixos custos que essas 

embarcações representam, uma vez que as rendas dos pescadores não 

possibilitam maiores investimentos e os subsídios governamentais, quando 

existentes, são mínimos e não alcançam a maioria dos pescadores. 
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Na atividade pesqueira de pequena escala as modalidades de pesca 

são diversas, onde é caracterizada pelo uso de uma variedade de aparelhos 

que são adaptados aos tipos de habitats, correntes e marés, tipos de solo e 

os tipos de comportamento de organismos. A região de estudo é 

caracterizada por ter um grande número de estuários, deltas, litoral 

recortado e mangues, onde é predominante o uso de redes de pesca 

(DIEGUES, 1999; CASTRO et al., 2004). As espécies mais capturadas na 

região são de hábitos estuarinos como Scombrideos como peixe serra 

(Scomberomorus brasiliensis) e Sciaenideos como a pescada gó (Macrodon 

ancylodon), que são capturados por redes de emalhar. Muitos dos 

pescadores (68,2%) possuíam aparelho de pesca, que na sua maioria são 

redes gozeira e serreira, que capturam a pescada gó e o peixe serra 

respectivamente. Estudos na região também observaram esta tendência, 

devido à importância deste tipo de pescaria (SOARES, 2004; SANTOS et 

al., 2011). Outros tipos de pesca também foram encontrados na região de 

estudo como espinhéis e currais (armadilhas fixas de madeira), aparelhos 

também relatados em estudo realizado por Almeida (2008), no mesmo 

Estado. 

Soares et al., (2006) afirmaram que na área de estudo a maioria dos 

barcos são de propriedade dos pescadores ou da associação de moradores 

local. No presente estudo foi encontrado um resultado semelhante, no qual 

59,1% dos pescadores tinham seus próprios barcos. A maioria dos barcos 

que não são de propriedade dos pescadores são de empresários da capital 

do estado (São Luis) ou da própria região. 

A grande proporção de entrevistados estava registrada na atividade 

(81,82%), tanto por agências governamentais quanto por associações 

locais. Esta é uma tendência também encontrada em trabalhos realizados 

no país (FIGUEIREDO, 2005; VASCONCELOS et al., 2003). Benefícios 

como seguro defeso é a principal razão pela qual tantas pessoas que vivem 

da pesca estejam registradas no RGP do MPA, fazendo aumentar 

significativamente o seu rendimento no período em que eles não podem 

realizar a atividade. Vasconcellos et al. (2005) argumenta que este processo 

pode melhorar tanto a ação do presidente da Colônia na melhoria das 

condições de vida dos membros, como pode aumentar o clientelismo que 

tem marcado as ações das Colônias no Brasil. 
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Porém, a implementação de políticas para o intercâmbio de 

informações, provocou o cancelamento de 78.440 registros de pescadores 

em 2010, devido ao recebimento de benefícios contínuos e por acumular 

empregos em atividades não relacionadas à pesca (MPA, 2012). Com isso, 

é possível observar uma mobilidade social nos últimos anos, permitindo 

aos trabalhadores obterem novas oportunidades em outras áreas. No 

Brasil, as matrículas nas colônias por pessoas que exercem qualquer 

atividade de pesca são obrigatórias. Com ela é possível obter créditos e 

benefícios como o seguro defeso, seguro-desemprego e a adesão em 

programas de inclusão social do governo. Além disso, para obter 

documentos do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis) e da Autoridade Portuária é necessário 

possuir o registro. 

Uma parte considerável dos entrevistados definiu a administração 

da Colônia como regular ou ruim, devido à necessidade de melhorias na 

estrutura da gestão, falta de serviços ou a insatisfação com a atual 

administração. Almeida (2008) afirma que a falta de fundos tem 

efetivamente limitado as atividades das colônias no Maranhão, bem como 

a restrição a novas inscrições, emissão de documentos e recrutamento de 

novos membros, que levou a uma falta de credibilidade desta associação 

entre os pescadores. Muitos pescadores acreditam que uma organização 

que é imposta por lei, não pode representar adequadamente os seus 

interesses. Almeida (2008) afirma que a sobrevivência dos pescadores 

como profissionais exige uma nova organização independente, que só será 

conseguida através uma continua mobilização dos pescadores. 

No entanto, poucas são as colônias encabeçadas por pescadores, e 

muitos dos presidentes são de outras categorias, como vereadores, 

comerciantes e profissionais liberais que vinculam os interesses dos 

pescadores ao clientelismo local (VASCONCELLOS et al., 2005). Na 

maioria das vezes as colônias são mais do que as entidades de assistência 

social e o último estado das colônias adotadas em 1973 dificulta que um 

crédito produtivo e comercialização de pescado funcionem nessas 

entidades. Daí a necessidade de novas leis que permitam que uma 

organização seja verdadeiramente representativa. 

Características sociais importantes, como a variação da idade dos 

entrevistados, a família, questões de gênero, a natureza da profissão, 
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escolaridade, são típicas das áreas rurais que espelham a produção 

primária no Maranhão, mostrando os fortes laços com a tradição. As 

características locais afetam o comportamento e as táticas dos pescadores, 

que por sua vez afetam a parâmetros, tais como a seletividade, a alocação 

de esforço de pesca e a produção (FREIRE & ALLUT, 2000; MAURI & 

GASQUEL, 2001; CLAUZET et al., 2005).  

 

Percepção ambiental 

 

Uma série de atividades econômicas nas áreas costeiras tem um 

impacto crescente sobre as áreas de pesca tradicionais e locais utilizadas 

pelos pescadores artesanais, gerando conflitos. Peixer & Petrere Junior 

(2009) os classificam como: impactos externos gerados pela expansão 

urbana e industrial, e os impactos internos causados pela própria atividade 

pesqueira, incluindo a indústria da pesca, da aquicultura e pelo uso de artes 

de pesca utilizadas por pescadores artesanais. 

O desenvolvimento de determinadas atividades pesqueiras 

artesanais pode gerar uma série de conflitos dentro do setor (PEIXER & 

PETRERE JUNIOR, 2009). A utilização de artes de pesca que capturam 

organismos indesejáveis ou de pequeno tamanho foi observada pelos 

entrevistados como a principal causa do esgotamento dos estoques na 

região estudada. 

A pesca predatória vem sendo responsável pelo declínio nos 

estoques de algumas espécies no Nordeste do Brasil nos últimos anos 

(ALMEIDA & CARNEIRO, 1999; LESSA et al., 2009). Maynou et al. 

(2013) afirma que a percepção de declínio nos recursos identificados pelos 

pescadores pode ser mais um reflexo da queda em suas rendas, devido à 

estagnação e até mesmo à deflação dos preços do pescado nos últimos 

anos. Enquanto a atividade é certamente um fator que afeta a captura, 

outros fatores, como as características dos ecossistemas locais, habilidade 

da tripulação e as artes também afetam no resultado da operação de pesca 

(TZANATOS et al., 2006). 

No Brasil, as estatísticas da pesca são conhecidas por sua 

ineficiência, descontinuidade, disfunção ou ausência (PAIVA, 1997; 

CASTRO et al., 2004;  VASCONCELLOS et al., 2005;  MPA, 2013). 
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Esses fatores afetam negativamente a análise do impacto da pesca sobre 

das populações, resultando mais difícil a aplicação de ações para controlar 

ou mitigar os efeitos da pesca predatória e o planejamento de ações para o 

desenvolvimento social e econômico das pessoas que vivem desta 

atividade. 

A poluição foi apontada como o maior problema ambiental da 

região, que é gerada pela descarga de esgoto doméstico, resíduos 

industriais ou por embarcações próximas à costa. Estudos em outras 

regiões do Brasil demonstram que este problema não está centrado apenas 

no local estudado, mas sim nacionalmente (ROCHA et al., 1985; 

GARCEZ & SANCHEZ-BOTERO, 2005; VASCONCELLOS et al., 

2005;  STORI et al., 2012). 

A aceitação das medidas por parte das pessoas interessadas está 

conectada com o princípio fundamental da igualdade de direitos 

(TZANATOS et al., 2005). Os conflitos internos relatados são muitas 

vezes introduzidos através do desacato das medidas de gestão desse 

princípio. Os principais conflitos identificados pelos entrevistados foram a 

competição e desavença entre os pescadores da mesma localidade e com os 

de outros locais que realizam a atividade na Raposa. O uso de 

determinadas artes de pesca tem gerado uma série de conflitos dentro do 

setor, tais como o uso de redes com malha muito pequena. No sul do 

Brasil, por exemplo, arrasto do camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) e 

do camarão-rosa (Penaeus brasiliensis) criou conflitos entre os pescadores de 

redes com os que realizam a operação com outras artes fixas 

(VASCONCELLOS et al., 2005).  

Garcez & Sanchez-Botero (2005) afirmam em quase todo o 

território brasileiro, não há uma política a longo prazo para o setor 

pesqueiro, em que a pesca é geralmente tratada como uma emergência, 

guiada pela necessidade de decisões rápidas com o objetivo de minimizar 

os impactos negativos gerados aos principais estoques explorados. A 

disfuncionalidade, a ineficiente fiscalização e aplicação de sanções por 

parte dos sistemas de proteção também influenciam na opinião dos 

pescadores sobre a gestão, tornando-se geralmente mais desconfiado e 

pouco cooperante com as autoridades de pesca. A necessidade de políticas 

para a conservação de espécie como a pescada gó e o peixe serra foi 

apontado como uma prioridade pelos pescadores da região estudada. 
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O aumento, ou mesmo manutenção do esforço de pesca atual pode 

levar a depleção rápida e ao colapso de outras pescarias. Além disso, os 

problemas ambientais na região foram designados pelos pescadores como 

responsáveis pela morte prematura de várias espécies de peixes, afetando o 

potencial de pesca em determinados corpos de água. 

As ações de instituições de manejo e proteção dos estoques 

pesqueiros devem se concentrar em incentivos não só para recuperar os 

estoques atualmente colapsados, mas, principalmente, para o planejamento 

de como limitar com crescimento excessivo do esforço de pesca para além 

da capacidade dos estoques. Como na região de estudo as informações dos 

estágios dos estoques são praticamente inexistentes, os incentivos para o 

desenvolvimento da pesca, pelo menos, devem estar condicionados ao 

nível de conhecimento das populações exploradas e aos ecossistemas 

explorados. 

Tzanatos et al. (2005) afirma que as principais características 

necessárias para o planejamento de uma gestão eficiente é a redução de 

custos, a adoção de medidas efetivas, a aceitação pelas partes interessadas, 

a capacidade de prever os efeitos de gestão e a equidade entre pessoas 

interessadas. De acordo com a FAO (2012), o processo de 

desenvolvimento de diretrizes é baseado em um conjunto de princípios 

fundamentais que promovem uma boa administração, incluindo a 

transparência e a prestação de contas, bem como a participação e inclusão 

dos pescadores. É respaldada a responsabilidade social e a solidariedade já 

que nas diretrizes é adotado um enfoque para o desenvolvimento baseado 

nos direitos humanos, que reconhece que todas as pessoas têm direitos 

legalmente instituídos e que com estes vêm acompanhadas as 

responsabilidades dos pescadores. Esses princípios incluem o 

desenvolvimento equitativo com base na igualdade de gênero, a não 

discriminação, o respeito e participação de todos os interessados.  

Propostas administrativas que incorporem esforços participativos 

devem ser fomentados, no valor de percepções regionais de espaço comum, 

facilitando o consenso e as medidas de gestão (BEGOSSI, 1998; BERKES 

& FOLKE, 1998; HOLLING et al., 1998). Com isso, será possível garantir 

uma exploração sustentável dos recursos pesqueiros ali encontrados 

garantindo a preservação das espécies e a melhora na qualidade de vida 
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das pessoas que dependem desta atividade para seu sustento e de suas 

famílias. 
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ASPECTOS SOCIAIS E CONFLITOS DE PESCA NA ILHA DE 

CAÇACUEIRA, RESERVA EXTRATIVISTA DE CURURUPU, MA 

Marcos Eduardo Miranda Santos1  

Zafira da Silva de Almeida2  

 

 

A pesca é uma atividade de extração de organismos no ambiente 

aquático que vem fornecendo alimento para as populações humanas ao 

longo dos séculos. Sua origem remonta à pré-história, onde era 

inicialmente usada para a subsistência do homem primitivo: o homem 

utilizava dessa atividade extrativista para simplesmente complementar sua 

alimentação, sem caráter de venda ou escambo. Com o passar dos anos e 

posteriormente com o surgimento de comunidades, vilas e cidades, o 

homem iniciou então a produção de alimentos para a comercialização e 

geração de riquezas (GARCIA, 2013). 

Hoje, principalmente nos países tropicais e em desenvolvimento, a 

pesca artesanal além de servir para o auto sustento, é utilizada também 

para obtenção de lucro (BANDEIRA et al., 2010). Segundo Prost (2009), 

nas regiões Norte e Nordeste, a pesca artesanal corresponde a 85% da 

produção pesqueira nacional. Diegues (1983) afirma que atualmente 

existem no mundo cerca de 10 milhões de pescadores artesanais, os quais 

são responsáveis por quase metade da produção pesqueira produzida 

anualmente em todo o mundo. 

No Maranhão, a pesca marinha representa aproximadamente 95% 

da pesca total, sendo que esta provém de um grande e disperso setor 

artesanal. Embora representativa, esta pesca primitiva ainda atua de forma 

desorganizada (ALMEIDA, 2011), e devido às variáveis ambientais, 

sociais, culturais e econômicas, a mesma apresenta uma estrutura 
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complexa, configurando-se assim como um desafio ao diagnóstico e à 

gestão dos recursos advindos dessa atividade. Aliado a esse quadro, existe 

também uma população pesqueira completamente desamparada pelo 

poder público (ALMEIDA et al., 2006). 

A necessidade em se trabalhar com comunidades pesqueiras é 

evidente, visto que elas apresentam estrita relação com os ambientes 

costeiros e estuarinos. A atividade pesqueira apresenta também eixos 

ambientais, econômicos e sociais, cuja compreensão é necessária para que 

se realize a gestão integrada dos recursos pesqueiros. Para Almeida (2008), 

se não houver um estudo detalhado do histórico da pesca na região, bem 

como das formas atuais de uso e gestão dos recursos pesqueiros e uma 

caracterização detalhada das modalidades de pesca, sob o ponto de vista 

ecológico, econômico e social, não será possível a adoção de políticas 

adequadas para desenvolver o setor. 

Ao longo do litoral maranhense estão situados 26 municípios, 

onde se encontram 273 comunidades pesqueiras, localizadas em ilhas e 

reentrâncias que atuam diretamente na pesca (NASCIMENTO, 2013). No 

entanto, o conhecimento acerca da situação da pesca nesses municípios 

ainda é bastante deficiente. 

Conforme afirma Nascimento (2013), é amplamente reconhecida a 

precariedade das estatísticas da pesca artesanal no mundo. No Brasil, por 

exemplo, há uma enorme carência de dados acerca dessa modalidade, em 

especial dados socioeconômicos (ALVES DA SILVA et al., 2009) o que é 

preocupante, pois o conhecimento da realidade dos pescadores é de grande 

importância para implementação de medidas de manejo dos estoques 

pesqueiros, bem como para o desenvolvimento econômico destas 

populações (MINTE-VERA et al., 1997;  WALTER, 2000).  

Dessa forma, essa pesquisa buscou diagnosticar os aspectos sociais 

da comunidade da Ilha de Caçacueira, na Reserva Extrativista de 

Cururupu, MA, com vistas a responder à seguinte pergunta: Qual a 

realidade social da comunidade pesqueira da Ilha de Caçacueira – MA? 

Além disso, buscou-se também analisar o relacionamento entre os 

pescadores, buscando identificar se nessa comunidade existem conflitos de 

pesca e, caso existam, como eles interferem na atividade pesqueira. 
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METODOLOGIA 

Área de estudo 

 

A pesquisa foi realizada na Reserva Extrativista (RESEX) Marinha 

de Cururupu (1°19'3.20"S e 44°52'55.30"O). Criada pelo Decreto de 02 de 

junho de 2004, esta Resex se localiza a 175 km da cidade de São Luís, na 

zona costeiro-marinha dos municípios de Cururupu e Serrano do 

Maranhão, na região denominada de Reentrâncias Maranhenses, no litoral 

norte do Estado do Maranhão (Figura 1). 

Com uma área de aproximadamente 185.046 hectares, e 592 

hectares de áreas terrestres de manguezais, a reserva abrange ecossistemas 

costeiro-marinhos, estuarinos, extensos manguezais, três baías marinhas 

(Baía de Lençóis, Baía do Capim e Baía de Mangunça), 13 ilhas habitadas 

e uma população de aproximadamente 6.000 habitantes (1350 famílias); 

sendo a pesca artesanal, a principal atividade econômica realizada pelos 

extrativistas (MARANHÃO, 2004; VERAS et al., 2015). 

 

 
Figura 1. Reserva Extrativista de Cururupu, MA. 
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As três baías estão separadas por quatro arquipélagos que 

abrangem as 13 ilhas povoadas: Mangunça, Caçacueira, São Lucas, Peru, 

Guajerutiua, Valha-me–Deus, Porto Alegre, Lençóis, Bate Vento, 

Mirinzal, Porto do Meio, Retiro e Iguará (VERAS et al., 2015). Essas 

comunidades estão organizadas formalmente através da Associação dos 

Moradores da Reserva Extrativista de Cururupu, que reúne 

aproximadamente 700 sócios. Além disso, algumas comunidades possuem 

Associações locais, Grupos de Apoio e outras formas de organização não 

formal, que contribuem para a resolução dos problemas das comunidades e 

garantia de direitos básicos de cidadania. 

A Ilha de Caçacueira é uma das ilhas da Resex de Cururupu. “Esta 

ilha oceânica está localizada a 01°29’31” de latitude S e a 44°46'2" de 

longitude W, no arquipélago de Cabelo de Velha, situado entre as baías do 

Capim e Cabelo de Velha (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Imagem via satélite da Ilha de Caçacueira, MA. 

Fonte: Google Earth. 

 

Levantamento de Dados 

 

A pesquisa foi de caráter descritivo, pois teve como objetivo a 

descrição das características da população na qual estão inseridos os 
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sujeitos da pesquisa, bem como a descrição de fenômenos ligados à pesca 

na região (GIL, 2008). 

Silvano (2004) esclarece que em estudos de pesca artesanal e 

etnoictiologia, a amostragem e a abrangência do estudo devem refletir a 

pesca efetuada por toda a comunidade, por isso a metodologia escolhida 

deve se adequar a realidade de cada estudo. No entanto, essa amostra não 

precisa abranger a totalidade de falas e expressões dos interlocutores, visto 

que as opiniões e representações de um grupo que tem as mesmas 

características costuma ter muitos pontos em comum, o que leva a uma 

saturação nos dados (GOMES, 2007). 

Em campo, os dados foram levantados através da metodologia 

qualitativa denominada snow-ball ou bola de neve, que consiste na 

aplicação de questionários a potenciais entrevistados, os quais são 

apontados por membros da própria comunidade, e que após a entrevista 

apontam outras pessoas para serem entrevistadas (BAILEY, 1982; 

BANDEIRA, 2010). 

Como instrumentos de pesquisa, utilizaram-se questionários 

constituídos por questões abertas, questões fechadas e questões de múltipla 

escolha e observações diretas das atividades dos pescadores e rotina da 

comunidade em geral. Em um primeiro momento priorizou-se os 

pescadores mais antigos da comunidade; essa escolha levou em conta, 

principalmente, o tempo de moradia na região e há quanto tempo os 

mesmos estão envolvidos com a pesca. 

Concluímos o procedimento quando percebemos que as respostas 

dos entrevistados haviam começado a saturar. 

 

Análise dos dados  

 

Para a análise dos dados, adotou-se o método quali-quantitativo, 

para que pudéssemos dar um tratamento estatístico a alguns dados, 

evitando assim, distorções da realidade e ao mesmo tempo; e pela 

necessidade de descrever de forma qualitativa determinados problemas, no 

intuito de alcançar a compreensão de processos dinâmicos vivenciados na 

comunidade, com vistas a contribuir para um processo de mudança da 
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realidade apresentada (DIEHL, 2004 apud DALFOVO; LANA; 

SILVEIRA, 2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Perfil social dos pescadores de Caçacueira 

 

A caracterização dos entrevistados é importante para que futuras 

intervenções que venham a serem feitas na comunidade considerem o 

homem como parte integrante do meio, além do que, no que se refere à 

pesca artesanal, existe uma grande carência de informações sociais 

(ALVES DA SILVA et al. 2009). Foram considerados padrões sociais para 

aprimoramento dos conhecimentos sobre a situação da pesca nessa região. 

Nesse sentido realizou-se levantamento de dados através de questionários 

voltados para os aspectos sociais da pesca na comunidade, onde foram 

entrevistados 31 pescadores, todos do sexo masculino. Almeida e Pinheiro 

(2013), ao realizarem estudos com catadores de caranguejo-uçá, também 

perceberam o predomínio de homens. Da mesma forma Santos et al. 

(2011), perceberam esse mesmo predomínio ao traçar o perfil 

socioeconômico de pescadores do município da Raposa. 

Dos entrevistados 80,95% são naturais da Ilha de Caçacueira, 

14,28% de Cururupu e 4,77% de São Luís. Dos entrevistados que não são 

naturais da Ilha de Caçacueira, 47,61% afirmaram morarem na ilha a mais 

de 30 anos, dos quais 61,90% exercem a atividade de pesca a um período 

significativo (cerca de 25 anos). É interessante notar a importância da 

transmissão cultural de conhecimentos implícita neste dado, pois, como 

afirma Santos et al. (2003, p. 3) “geralmente, a renda não é suficiente, 

muitas das crianças começam a trabalhar desde cedo e, inclusive, ajudando 

seus pais nas atividades de pesca”, ou seja, para os pescadores atingirem tal 

tempo de atividade pesqueira, significa que provavelmente eles devem ter 

iniciado cedo, valorizando o aprendizado cultural, transmitindo de pai 

para filho nas comunidades pesqueiras. 

Com relação à idade dos entrevistados (Tabela 1) nota-se que 

considerando a faixa etária mínima de 15 anos e a máxima de 65, a maior 

concentração populacional (33%) corresponde às pessoas na faixa etária 

entre 55 a 65 anos, sendo que 42 % têm entre 25 a 55 e 24 % têm entre 15 a 
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25 anos, sendo que a média de idade é de 35 anos, o que corresponde à 

faixa de pescadores adultos. Estes dados se assemelham aos dados de 

Almeida e Pinheiro (2013) para os catadores de caranguejo-uçá os quais 

apresentaram uma média de 33,3 anos de idade. Nascimento (2013), ao 

realizar o diagnóstico da pesca na praia de Bate Vento, também localizada 

na reserva de Cururupu, percebeu que as idades dos entrevistados 

variavam entre 28 a 68 anos, com média de 48 anos por pescador. Ao 

descrever o perfil familiar e domiciliar dos pescadores entrevistados, nota-

se que, o número médio de moradores nas residências é de 3,5. 

 

Tabela 1. Faixa etária dos Pescadores de Caçacueira - MA. 

Idade Número de pescadores % 

15 a 25 5 24 

25 a 35 3 14.2 

35 a 45 3 14.2 

45 a 55 3 14.2 

55 a 65 7 33.4 

Total 21 100 

 

Quanto ao estado civil, 48% dos entrevistados afirmaram serem casados ou 

morarem juntos com o conjugue, sem necessariamente estarem casados e 

52% afirmaram estarem solteiros. 

   

A) Habitação: condições físicas e sanitárias 

 

Os materiais predominantes utilizados na construção das 

residências dos entrevistados, segundo os mesmos, foram alvenaria 

(66,66%) e taipa (19,04%) (Figura 3). Ainda nos domicílios, de acordo com 

as questões sanitárias, 100% dos entrevistados afirmaram que a água 

utilizada provém de poços, sendo que 33,33% afirmaram filtrar a água 

antes de beber, enquanto que a maioria, 66,67%, não utiliza nenhum 

tratamento antes do consumo. Quando perguntados se possuíam banheiro 

dentro de casa, 76,2% disseram não possuir banheiro dentro da residência.  
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Os que possuem energia elétrica totalizam 85,72% (Figura 4), 

sendo que esta energia é obtida a partir de um gerador.  

 

 
Figura 3. Distribuição dos entrevistados segundo o material em 
que foi construída a casa. 

 

 
Figura 4. Condições sanitárias dos domicílios dos entrevistados. 
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 B) Escolaridade 

 

No que diz respeito ao grau de escolaridade, verifica-se que o 

maior nível de escolarização dos entrevistados (85,72%), foi o Ensino 

Fundamental incompleto. O total correspondente aos que sabem, no 

máximo, escrever o seu próprio nome é de 95,24% (Tabela 2). Esse aspecto 

é bem observado em outros trabalhos como Almeida e Pinheiro (2013) – 

onde 80% dos pescadores possuíam as séries iniciais do ensino 

fundamental; e em Santos e Almeida-Funo (2011), onde 49% apresentam 

ensino fundamental incompleto. Em um trabalho realizado na Ilha de 

Peru, também na Resex de Cururupu, Veras et al. (2015, p.42) mostra que 

a situação não é diferente, e que provavelmente esse seja o quadro de 

escolaridade da maior parte das ilhas da Resex. Eles afirmam que “O nível 

de escolaridade dos moradores da região é baixo, devido às dificuldades de 

acesso à educação básica”. O fato de que em Caçacueira há, atualmente, 

apenas uma escola de Ensino Fundamental, pode ser uma explicação para 

o baixo índice de escolaridade, pois além de ingressarem muito cedo no 

ramo, os pescadores entrevistados disseram que não concluíram seus 

estudos por falta de escolas que oferecesse o nível fundamental completo, 

porque até então era oferecido apenas até o quinto ano. É importante  

destacarmos que é necessário e indispensável que haja, com urgência, uma 

intervenção do poder público para reverter essa situação, caso contrário, o 

IDH daquela região tenderá a declinar cada vez mais. 

 

         Tabela 2. Escolaridade dos entrevistados. 

Nível de escolaridade Entrevistados (%) 

Ensino Fundamental Incompleto 85,72 

Ensino Fundamental Completo 4,76 

Ensino Médio Completo 4,76 

Não estudou 4,76 

Total 100% 
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C) Assistência médica 

 

Em relação à saúde pública daquela região, encontra-se outra 

problemática preocupante. Segundo os pescadores existe um posto de 

saúde na ilha, contudo, o médico aparecia apenas a cada 3 meses (alguns 

pescadores afirmaram que o médico ia à ilha apenas a cada 6 meses). A 

enfermeira, por outro lado, aparecia com mais frequência, a cada 15 dias. 

Há poucos medicamentos e segundo os pescadores, alguns destes estavam 

com a validade vencida, o que acreditamos, acontecer justamente por não 

haver uma fiscalização coesa e precisa sobre a saúde pública local. 

 

D) Alternativas de Fontes de Renda 

 

Os resultados referentes à fonte de renda/atividade-extra revelaram 

que a maioria dos entrevistados vivem exclusivamente da pesca (92,7%). 

Dos pescadores entrevistados, apenas 9,52% disseram possuir, além da 

pesca, outras fontes de renda/atividade (p.ex.: houve um entrevistado que 

relatou que além da pesca, trabalha também como pedreiro). Isso mostra 

que a pesca tem forte importância para a subsistência dos pescadores e para 

a economia local. 

 

E) Programas Sociais 

 

As informações referentes aos benefícios recebidos através de 

algum programa social estão apresentadas na Tabela 3. De todos os 

entrevistados 56,3%, afirmaram receber algum benefício, sendo que o mais 

citado foi o programa Bolsa Família. A falta de auxilio-benefício no 

período de defeso leva os pescadores a continuarem a atividade pesqueira 

nesse período, colocando em risco a biodiversidade de espécies marinhas 

ali presentes, e até mesmo a sua forma de subsistência, porque se o estoque 

de espécies de maior valor econômico da região sofrer declínio devido á 

superexplotação, a pesca, e todos os sistemas a ela associados, também 

sofrerão impacto, visto que são vários os aspectos associados a um sistema 

pesqueiro. 
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Tabela 3. Benefícios recebidos pelos pescadores. 

Benefício social % 

Bolsa família  

Sim 4,76 

Não  95,24 

Aposentadoria  

Sim 19,04 

Não  80,96 

Total para cada alternativa 100% 

 

A distribuição de entrevistados contemplados com benefício social 

revela que o Programa Bolsa Família apesar de ser o programa mais citado 

nas classes com rendas mais baixas, não assiste a um grande número de 

famílias na ilha.  

 

F) Organização Social 

 

Sobre o associativismo dos pescadores entrevistados, apenas uma 

pequena parcela (23,80%) encontram-se associados ao sindicato (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Caracterização da participação dos entrevistados em algum tipo de 

associativismo. 

Organização % 

Associação de pescadores  

Sim 19,04 

Não  80,96 

Sindicato de pescadores  

Sim 4,76 

Não  95,24 

Total para cada alternativa 100% 

 

 

 



177 

 

 

Conflitos  

 

Dos pescadores entrevistados (90%) relataram não haver nenhum 

tipo de problema entre os pescadores da Ilha como mostra a figura 4. 

Somente uma pequena parcela dos entrevistados (10%) afirmou já 

haver ocorrido algum conflito, referentes a atritos com outros pescadores 

da região e de áreas próximas, problemas com atravessadores, problemas 

entre pescador e comerciante, pescador e consumidor e pescador e órgãos 

públicos. 

Segundo Almeida (2011), existem uma série de relações ilegais 

decorrentes da exploração dos recursos e que acaba gerando conflitos, 

competição em diferentes escalas. No entanto, dos conflitos de pesca 

recorrentes no litoral maranhense, nenhum foi citado pelos pescadores em 

geral. 

De acordo com os pescadores um problema existente na relação 

pescador-atravessador é o fato do atravessador trabalhar menos e ganhar 

mais. Enquanto que, o problema existente na relação pescador-

comerciante baseia-se principalmente no pagamento, pois muitos 

comerciantes se recusam a pagar o valor pedido pelo pescador. Ao 

perguntar sobre a relação dos pescadores com os órgãos públicos, 19% dos 

pescadores responderam ter algum problema com o governo. Os problemas 

relatados são em decorrência da falta de investimentos vindos do governo, 

falha no gerenciamento dos recursos e pressão do governo sobre a 

sobrepesca. 

Segundo Almeida (2011) poucos foram os recursos demandados a 

atividade pesqueira no estado do Maranhão, com ênfase a uma falta de 

incentivo, que prejudica e muito aqueles pescadores que realizam a pesca 

artesanal. É necessário o desenvolvimento de políticas públicas e privadas 

para o setor pesqueiro, e que tais políticas sejam asseguradas aos 

pescadores artesanais. 
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CONCLUSÃO 

 

O diagnóstico social da Ilha de Caçacueira demonstrou que nessa 

comunidade, a pesca é realizada predominantemente pelos homens, cuja 

faixa etária está em torno dos 35 anos de idade. Não foram encontrados, 

durante a pesquisa, jovens trabalhando com a pesca, o que associamos aos 

baixos indicadores sociais, que aliados à falta de incentivo e de 

perspectivas para o futuro, têm levado a estes jovens a buscarem 

alternativas de emprego, quer seja no Município de Cururupu, ou em 

outros municípios mais desenvolvidos. 

Quanto aos conflitos de pesca, a maioria dos pescadores afirmou 

não haver tais problemas em Caçacueira, embora tenha ocorrido relato de 

alguns problemas pela minoria dos pescadores. Estudos mais detalhados se 

fazem necessários a fim de averiguar o que foi dito por essa minoria de 

pescadores. 

Portanto, concluímos que ações do governo para a melhoria da 

saúde e da educação são imprescindíveis e urgentes, e que são necessários 

também investimentos em programas de valorização da pesca para essa 

região. 
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O Maranhão apresenta cerca de 640 km de linha de costa devido 

principalmente, a existência de reentrâncias e dos numerosos rios que 

deságuam no mar, trazendo uma altíssima carga de nutrientes, 

fundamentais para a subsistência da cadeia trófica, além ainda da 

plataforma continental de grande extensão e da presença de inúmeras 

regiões estuarinas, constituindo dessa forma, um dos estados mais 

integrados na atividade pesqueira, com alta produtividade de pescado 

(CASTRO, 2001; SILVA et al., 2007).  

É um estado da região nordeste que dispõe de grande potencial 

para o desenvolvimento da pesca e aquicultura. De acordo com dados do 

boletim estatístico da pesca e aquicultura no ano de 2011, o Maranhão foi 

o terceiro estado com o maior índice de produção de pescado, chegando a 

produzir cerca de 102.868,2 toneladas, ficando atrás apenas dos estados de 

Santa Catarina e Pará. Segundo o IBAMA, o Estado tem apontado 

estatísticas bem promissoras quanto à atividade pesqueira, sendo um dos 

principais produtores de pescado da região norte e nordeste (IBAMA 

/CEPENE, 2008).  

A atividade pesqueira é tipicamente artesanal, com grandes 

produções primarias e quantidades expressivas de matérias em suspensão, 

devido à iteração dos diversos rios com o mar, além ainda do grande 

volume de matéria orgânica oriundos das grandes áreas de manguezais, 

quem em conjunto compõem um vasto litoral (ALMEIDA et al., 2006).  

                                                             
1 Graduando em Engenharia de Pesca- Universidade Estadual do Maranhão 
2 Professora do curso de Engenharia de Pesca- Universidade Estadual do Maranhão 
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De acordo com Vasconcelos et al. (2005), a pesca artesanal no 

Brasil é tão importante, em termos de produção, como a pesca industrial. 

Como normalmente as empresas costumam comprar dos pescadores o 

total capturado (um caso típico é a lagosta), podemos dizer que, em 

determinadas regiões do Brasil, a proporção de pesca artesanal no total de 

desembarques marinhos pode ser ainda maior que a produção pela 

atividade pesqueira industrial. Esta atividade vem fornecendo alimento e 

emprego para grande parte da população, principalmente aquelas 

localizadas próximas a rios e mares, contribuindo significativamente para o 

crescimento da economia não só do local onde é desenvolvida, mas 

também do país em geral.  

De todo o pescado que e produzido no estado do Maranhão, a 

maior parte é resultado da pesca artesanal, que se caracteriza por uma 

atividade sem grandes tecnologias e mecanizações, utilizando artes de 

pesca simples, até mesmo confeccionadas pelos próprios pescadores, com 

mão de obra quase sempre familiar e não assalariada, que tem como 

objetivo garantir a subsistência e também fins econômicos (MONTELES et 

al., 2009; DIAS NETO, 2010; CARVALHO et al., 2011). Esta atividade é 

desenvolvida em diversos tipos de ambientes que variam desde estuários e 

rios até em águas mais agitadas da plataforma continental, utilizando 

canoas e embarcações maiores, e artes de pesca diversificadas, variando de 

acordo com a espécie e o local e ser utilizada (ALMEIDA, 2009). 

Assim como o Maranhão, São José de Ribamar, município 

localizado a 32 km da cidade de São Luís, capital do Estado, tem na 

atividade pesqueira uma das atividades de maior relevância, de onde a 

população garante sua segurança alimentar além de ser fonte de renda e 

crescimento econômico para cidade.  

O trabalho objetivou caracterizar socialmente e economicamente o 

sistema pesqueiro praticado no município de São José de Ribamar, já que 

essa atividade é vista como um dos pilares da economia da região.  
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METODOLOGIA  

 

Área de estudo  

 

O município de São José de Ribamar (Figura 1), está inserido na 

parte nordeste da ilha do Maranhão, dividindo o espaço territorial da ilha 

maranhense com os municípios de São Luís, Paço do Lumiar e Raposa. 

Este município está incluído numa região caracterizada por mangues e 

vastas bacias hidrográficas, situada na parte central da Planície 

Fluviomarinha do Golfão Maranhense (SANTOS et al., 2010).  

Apresenta clima equatorial-tropical como todo o estado do 

Maranhão, com a presença de um período chuvoso, que chega a índices de 

2000 mm/ano de precipitação pluviométrica e outro de seca 

correspondendo ao período de estiagem (SANTOS et al., 2010).  

 

 

 
Figura 1. Localização do município de São José de Ribamar. 
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Coleta das informações 

A metodologia utilizada para a coleta de dados do presente estudo 

consistiu em visita na comunidade de pescadores, em São José de 

Ribamar, no mês de outubro de 2015, onde foi feito entrevistas com os 

pescadores e realizadas aplicação de questionários do tipo semi-estruturado 

para análise dos aspectos sócio econômicos e percepção ambiental do local 

abordando temas como habitação e condições de vida, atividades 

exercidas, remuneração e percepção ambiental. O questionário seguiu as 

seguintes etapas: 1- coletar dados gerais do pescador; 2-escolaridade do 

pescador e sua família; 3-Condições de vida; 4- informações sobre a 

atividade pesqueira; 5- Formas de Associativismo e; 6-Percepção 

ambiental. À medida que se aplicaram os questionários, foram feita 

observações diretas e conversas informais de valor significante para a 

pesquisa e assim complementar a coleta de dados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesca realizada no estado do Maranhão caracteriza-se como 

uma atividade tipicamente artesanal, que possui suas particularidades de 

acordo com a região em que é realizada. Em São José de Ribamar, as artes 

de pesca utilizadas com maior relevância são tarrafa, espinhel, rede de 

espera, sendo usadas ainda rede emalhar e rede de arrasto (Tabela 1). Em 

estudo anterior realizado por Santos et al. (2008), na região, o uso da 

tarrafa também se mostrou bastante significativa.  

Esses aspectos, aliados às características como pequena tripulação, 

baixa autonomia das embarcações e precário acondicionamento também 

foram observados em estudos realizados por Santos et al. (2008), Monteles 

et al. (2009) e Almeida (2011) desenvolvidos no Maranhão.  

 

 

 

 



185 

 

 

 

Tabela 1. Artes de pesca utilizadas segundo entrevistados em São José de 

Ribamar – MA. 

Arte de pesca  Quantidade de 

entrevistados 

Tarrafa  13 

Rede de emalhar  6 

Rede de espera  9 

Rede de arrasto  6 

Espinhel  10 

 

A atividade pesqueira praticada no município de São José de 

Ribamar possui características artesanais assim como em todo o resto do 

Estado, dispondo, em grande parte, de embarcações desde canoas até 

barcos a motor de pequeno porte, assim como em estudos realizados por 

Almeida (2008) e Stride (1992). Dos pescadores entrevistados, cerca de 

90%, possui uma embarcação a motor que utiliza para garantir sua 

subsistência e uma renda extra.  

Todos os entrevistados são do sexo masculino, com idade variando 

de 35 a 75 anos (média de 42,5 anos), na qual maioria dos atuantes da 

atividade pesqueira está incluída numa faixa etária entre 50 a 55 anos 

(Figura 2). Grande parte dos entrevistados não chegou a concluir o ensino 

fundamental, estando inseridos no setor pesqueiro em torno de 20 a 25 

anos (Figura 3). No município, quase todos os pescadores (90%) possui 

casa própria de alvenaria com água encanada, não estando enquadrados 

em situação de extrema pobreza.  

Todos os entrevistados trabalham exclusivamente com a pesca, 

exercendo outra atividade somente no período de defeso. A maioria exerce 

a atividade, de 2 a 5 dias por semana, garantindo quase sempre cerca de 90 

a 100% da renda através da atividade.  
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Figura 2. Distribuição de frequência relativa da idade dos 
entrevistados no município de São José de Ribamar – MA. 

 

 
Figura 3. Distribuição de frequência relativa do tempo de 

atividade na pesca dos entrevistados no município de São José 

de Ribamar – MA. 

 
Figura 4.  Nível de satisfação dos pescadores quanto à 
atuação da colônia de pescadores no município de São José de 

Ribamar. 
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O Maranhão é um estado que possui um vasto litoral, além das 

grandes bacias fluviais que recortam toda a sua extensão territorial, 

contribuindo dessa forma para a grande produtividade de pescado que é 

gerada, sem falar nas quantidades variadas de espécies que compõe a fauna 

aquática. (CASTRO, 2001; SILVA et al., 2007). As principais espécies 

capturadas no Estado são a pescada (Cynoscion acoupa), o peixe pedra 

(Genyatremus luteus) e o peixe serra (Scomberomorus brasiliensis), entre outros, 

além do camarão (Litopenaeus schimitti), siri (Callinectes sp.), caranguejo 

(Ucides sp.) e mariscos como sarnambi (Anomalocardia brasiliana), ostra 

(Crassostrea rhizophorae) e sururu (Mytella falcata), muito apreciados pelos 

habitantes da região e proximidades, contribuindo significativamente para 

desenvolvimento econômico e segurança alimentar de muitas famílias.  

Para os entrevistados, os melhores lugares para a pesca são nas 

proximidades e entre os meses de janeiro a junho. Dentre as diversas artes 

de pesca as mais utilizadas foram a tarrafa, rede de espera e espinhel, 

capturando principalmente pescada (C. acoupa), peixe pedra (G. luteus) e 

camarão (L. schimitti), muito comercializados na região e proximidades, 

distribuindo a produção entre consumo próprio e venda.  

Em relação à questão social, das atividades pesqueiras, Almeida 

(2011) constatou que existe, mesmo sendo uma atividade primaria e 

artesanal, pescadores que vivem em melhores condições, sejam de 

trabalho, moradia, saúde, assistência e acesso a benefícios, existindo 

também aqueles que estão sujeitos ao abandono condições de extrema 

pobreza.  

O sistema pesqueiro do estado do Maranhão apesar de bastante 

produtivo, encontra-se em situação de abandono por parte do governo, 

refletindo diretamente na vida de quem sobrevive diretamente da pesca. 

Em algumas comunidades pesqueiras, os pescadores estão vivendo em 

casas construídas de taipa e barro (SANTOS et al., 2008, MONTELES et 

al., 2009; ALMEIDA, 2011). Na localidade de São José de Ribamar e 

proximidades, mais da metade dos pescadores entrevistados estão 

assentados em terrenos de sua propriedade com casas de alvenaria, por 

serem mais desenvolvidas e apresentarem áreas propicias para a 

construção.  
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Normalmente, os pescadores maranhenses, não ultrapassam o 

ensino fundamental, optando por seguir na atividade pesqueira, devido 

estarem sujeitos grandes necessidades econômicas e de subsistência 

(ALMEIDA, 2009). A faixa etária dos pescadores atuantes está 

normalmente entre 30 a 70 anos, sendo que estes começam desde muito 

cedo na profissão. No presente estudo, quase a metade dos entrevistados 

não tinham conseguido terminar o ensino fundamental (Figura 4), fato 

também observado em estudos realizados em outras comunidades 

pesqueiras no Brasil (FIGUEIREDO, 2005; GARCEZ & SANCHEZ-

BOTERO, 2005; SANTOS et al., 2011, PEDROSA, 2007; PEIXER & 

PETRERE JÚNIOR 2009). 

 

 
Figura 4. Nível de instrução dos pescadores entrevistados em São 
José de Ribamar, MA. 

 

Todos os entrevistados se declararam casados formando famílias 

com no máximo 9 integrantes, predominando famílias com 4 a 6 filhos, a 

maioria possuindo de 10 a 22 anos de idade. Durante pesquisa foi 

perguntado se os pescadores gostariam que seus filhos seguissem a 

profissão e todos responderam que não, afirmando que a atividade é difícil, 

perigosa, a às vezes não lhes dá tanto benefício. A escolha da profissão por 

eles foi por questões de necessidade e sobrevivência. Por meio de diálogos 

pôde se perceber que a tradição da pesca artesanal daqui a alguns anos vai 

diminuir na região, já que praticamente todos os filhos de pescadores já 

trabalham em outras atividades e têm uma escolaridade maior que a dos 



189 

 

 

pais. Além disso, todos os entrevistados não consideram que os benefícios 

da profissão sejam suficientes para se vier bem, além de a rentabilidade que 

com o passar dos anos vem diminuindo.  

Assim como em estudo realizado no Sul do Brasil (GARCEZ & 

SANCHEZ-BOTERO, 2005), uma proporção significativa 

(aproximadamente 60%) dos entrevistados, afirmou que iniciaram na 

atividade pesqueira por influência do pai que já exerciam a pesca. De 

acordo Clauzet et al. (2005), a pesca artesanal é transmitida aos jovens, a 

fim de proporcionar condições para a realização desta atividade por várias 

gerações. 

Quase todos os pescadores afirmaram que o pescado tem 

diminuído com o passar dos tempos, resultado do aumento consequente da 

população e demanda por alimento. Quando perguntados sobre quais os 

problemas ambientais que interferem na atividade pesqueira, 100% dos 

pescadores se referiram a causas naturais, como chuva, maré, estação do 

ano e vento. Peixer & Petrere Junior (2009) afirmam que em áreas de pesca 

podem ocorrer dois tipos de impactos: os externos, gerados pela expansão 

urbana e industrial, e os impactos internos causados pela própria atividade 

pesqueira, incluindo a indústria da pesca, da aquicultura e pelo uso de artes 

de pesca utilizadas por pescadores artesanais. 

 

CONCLUSÃO  

 

Foram observados baixos indicadores sociais e econômicos para os 

pescadores que vivem na região, mas não de extrema pobreza. Também foi 

constatado que apenas os donos de grandes embarcações têm condições de 

ter uma lucratividade maior na pesca, mas a grande parte dos pescadores 

da região possui pequenas embarcações e muitas delas não estão em 

perfeitas condições devido ao desgaste e falta de manutenção, mas estando 

em condições de uso.  

A atividade da região não pode ser considerada sustentável, pois 

apesar do grande estoque pesqueiro da região, a atividade não é 

devidamente assessorada pelo governo, sendo necessário fazer uma 

avaliação e controle dos estoques pesqueiros da região a fim de haver um 
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equilíbrio maior. As entrevistas mostraram também que com os estoques 

pesqueiros vêm diminuindo com o passar dos anos, no qual algumas 

famílias passam por mais necessidades, existindo dias que alguns 

pescadores não conseguem tirar um lucro desejável, pois capturam 

quantidades pequenas de pescado.  

A atividade pesqueira da região é pouco atraente para as novas 

gerações, já que grande parte dos pescadores exerce a atividade desde 

crianças e por influência dos pais e nos dias de hoje, apesar da quantidade 

de filhos ser considerada alta, nenhum dos filhos dos pescadores exercem a 

atividade e nem querem que seus filhos exerçam a profissão. Existe uma 

preocupação maior para que eles tenham um bom estudo, pois existem 

muitas dificuldades e perigos no mar.  

É importante ressaltar que os pescadores possuem índices 

econômicos esperados para região, com casa própria com água encanada, 

todos os pescadores regulamentados junto à colônia, alguns pescadores 

possuindo uma percepção ambiental adequada, com conscientização de 

formas de preservação das espécies capturadas, e que apesar dos perigos e 

dificuldades enfrentadas eles conseguem manter uma renda média para 

suprir as necessidades familiares.  

Quanto à questão de preservação das espécies e do ambiente, é 

necessário promover ações de conscientização ambiental, para o 

esclarecimento do assunto para os pescadores, fazendo com que eles 

conheçam de fato o que são os problemas ambientais, e somente assim eles 

poderão adotar medidas de manejo para a preservação do ambiente e 

conservação dos estoques pesqueiros.  
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DOS PESCADORES NO 

MUNICIPIO DE BEQUIMÃO – MARANHÃO 
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Estudos voltados à avaliação de estoques pesqueiros focados em 

estatística de captura e esforços de pesca constituem informações 

essenciais quando se iniciam pesquisas em sistemas e comunidades 

costeiras. Na pesca artesanal os fatores citados anteriormente variam 

bastante no que diz respeito à diversidade de comunidades pesqueiras 

existentes e suas localidades. 

Os dados estatísticos da pesca artesanal no mundo nos mostram 

que há necessidade de uma maior atenção para as informações referentes 

a ela. A situação no país não é diferente, pois a pesca artesanal sofre com 

a ausência de informações tanto sobre esforços de pesca quanto sobre as 

realidades das comunidades pesqueiras envolvidas. 

Os pescadores que trabalham com as pescarias artesanais mantêm 

contato direto com o ambiente e possuem grande conhecimento sobre o 

comportamento, a dinâmica do ambiente e a utilização dos recursos da 

região pesqueira onde vivem. Estes conhecimentos ainda não são 

devidamente aproveitados, no que diz respeito à manutenção e o uso 

sustentável dos recursos naturais do qual necessitam sobreviver. 

Este trabalho tem como objetivo o levantamento de dados para 

avaliar a situação social e econômica dos pescadores da comunidade 

pesqueira de Paricatiua situada no município de Bequimão. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A comunidade de Paricatiua está localizada ao lado nordeste do 

Rio Itapetininga, no município de Bequimão, sendo constituída por uma 

parcela de pescadores profissionais, clandestinos e amadores. Paricatiua 

apresenta alguns pontos turísticos, no qual o principal é o cais flutuante 

ou também chamada de balsa onde constantemente pessoas de outras 

cidades chegam para apreciá-lo e também para praticar a pesca. 

 

 

 
Figura 1. Localização do município de Bequimão - MA. 

 

Obtenção de dados 

 

O estudo foi realizado com a aplicação de 26 questionários ao 

longo do ano de 2015. Para isso, foram aplicados questionários 

socioeconômicos com questões de abordagem em temas como estrutura 

familiar, experiência em pesca, bens de produção, espécies capturadas e 

sobre impactos e problemas ambientais. Os pescadores entrevistados 

residiam próximo às margens do Rio Itapetininga (que deságua na Baia de 



195 

 

 

Cumã) e aqueles que se encontravam próximo ao porto de desembarque, 

fazendo manutenção de embarcações, e no cais se preparando para ir 

pescar e outros voltando de pescarias. Além disso, a informação sobre a 

pesca e as características das artes de pesca, espécies-alvo capturadas, 

também foi avaliada. 

Os resultados do processo de entrevista foram analisados 

quantitativamente a fim de fornecer dados sobre as condições sociais e 

econômicas, bem como para o cálculo da rentabilidade da atividade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características dos entrevistados e suas condições de vida 

 

A pesca na região do município de Bequimão é uma atividade 

exercida por pescadores que, na maioria, são nascidos no próprio 

município (73%), seguidos de São Luís, Floresta, Primeira Cruz, 

Janjiqueira e Itapetiva. O total de pescadores entrevistados confirmou que 

a pesca é uma atividade que é passada de pais para filhos, no qual os pais 

dos entrevistados são pescadores e suas mães além de exercerem a pesca, 

são agricultoras.  

O perfil de idade etária dos entrevistados variou de 27 a 71 anos 

(média de 50 anos), com predominância do sexo masculino, 

representando 84,6% dos entrevistados. O predomínio do sexo masculino 

na atividade de pesca também foi observado em outros estudos realizados 

em comunidades pesqueiras no Brasil (CONDINI et al., 2007, GARCEZ 

& SANCHEZ-BOTERO, 2005). 

O tempo de experiência da pesca variou de 3 a 60 anos (Figura 2), 

na qual mais da metade exercem a atividade a mais de 30 anos. Dos 

entrevistados, 56% iniciou a atividade por influência familiar e 44% por 

necessidade própria. 
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Figura 2. Distribuição de frequência relativa por tempo na atividade 
pesqueira dos pescadores entrevistados no município de Bequimão – 

MA.  

 

Quanto às condições de moradia, os entrevistados alegaram que 

possuem casas próprias, com terrenos também próprios. Sua construção 

na maior parte é de alvenaria, e a água utilizada para o consumo é 

encanada. 

Somente 46,15% concluiu o ensino fundamental, 15,38% cursou o 

ensino médio, 3,84% cursou o ensino superior e 11,53% são analfabetos 

(Figura 3). A baixa escolaridade é uma tendência revelada para as pessoas 

que trabalham na pesca de pequena escala no Brasil, fato este revelado por 

outros estudos ao longo do país (FIGUEIREDO, 2005, GARCEZ & 

SANCHEZ-BOTERO, 2005; SANTOS et al., 2011; PEDROSA, 2007). 

De acordo com o último Censo realizado pelo IBGE, a população de 

Paricatiua é de aproximadamente 650 habitantes na qual, 534 são 

alfabetizados, 59 são analfabetos e 57 são semianalfabetos. 
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Figura 3. Distribuição em quantidade por Grau de Instrução dos 
pescadores entrevistados no município de Bequimão – MA.  

 

Dos entrevistados, menos da metade, 44,44%, são associados à 

colônia de pescadores, destes 92,3% declararam ser boa ou muito boa a 

atuação da colônia na comunidade.  

De acordo com os entrevistados, 61,5% possui renda mensal de 

0,5 a 1 salário mínimo, 38,5% renda de menos de um salário e 7% 

recebem entre um e dois salários mínimos (Figura 4). Apenas 23,1% dos 

entrevistados exercem outra atividade remunerada, indicando que a 

maioria da população vive exclusivamente da pesca. Todavia 66,67% dos 

entrevistados recebem algum tipo de benefício social, sendo o mais citado 

o Seguro defeso. Benefícios como seguro defeso é a principal razão pela 

qual tantas pessoas que vivem da pesca estejam registradas no Registro 

Geral da Pesca do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, fazendo 

aumentar significativamente o seu rendimento no período em que eles não 

podem realizar a atividade. A variação da renda na atividade da pesca faz 

que estes profissionais busquem outras formas de aumentar seus 

rendimentos, já que, o pagamento dos pescadores na pesca é feito na 

maioria das vezes pela quantidade de pescado capturado. 
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Figura 4. Distribuição por Renda Mensal dos pescadores 
entrevistados no município de Bequimão – MA.  

 

Caracterização da pesca em Paricatiua 

 

Foi observado que 77,8% dos pescadores possui uma embarcação 

própria, utilizando de 2 a 3 tipos de artes de pesca, sendo os principais 

petrechos utilizados a rede malhadeira (57,1%), o puçá (20,4%), a tarrafa 

(6,1%), zangaria (2,1%) e, os demais petrechos como espinhel, tapagem e 

munzuá representaram 14,2% dos dados. 51,85% dos entrevistados 

permanecem de 4 a 6 dias em mar para a captura do pescado. 

Segundo os pescadores, o grande responsável pela diminuição do 

pescado são as escoras, uma armadilha de pesca passiva, inerte, onde o 

pescado vai de encontro a ela que é constituída de uma rede presa às 

escoras de madeira encravadas no substrato. A rede utilizada possui uma 

malha geralmente pequena, capturando assim organismos muito 

pequenos, impedindo o desenvolvimento e reprodução das espécies 

capturadas.  

O crescimento dos indivíduos e a garantia de sua renovação são 

limitados pela capacidade de suporte do ambiente onde se tem a 

ocorrência destes estoques, o que deveria impor limites à quantidade de 

estoques capturáveis. Para as espécies de peixes, Diegues (1995) afirma 

que, são móveis e muitas vezes “invisíveis”, reproduzindo-se e migrando 

de um ambiente a outro, obedecendo a complexos padrões. No próprio 

ambiente, os indivíduos tornam-se estratégicos para a sua busca de 

alimento e sua reprodução. Comumente acontece o processo de migração 
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nos ambientes por determinados estoques que antes não eram encontrados 

em determinadas localidades e houve tal processo devido estratégias 

reprodutivas. 

As pescarias artesanais são atuantes em toda a costa brasileira e 

são praticadas por pescadores autônomos, os quais exercem a atividade 

individualmente ou em parcerias. Estas pescarias empregam apetrechos 

relativamente simples e o produto é comercializado, normalmente, 

através de intermediários (DIEGUES 1983, 1988). A comunidade 

estudada tem a pesca basicamente como uma atividade de subsistência, 

porém existe também a comercialização de pescado capturado para a 

obtenção de renda para os pescadores. 

Os organismos mais capturados na região pelos pescadores são 

peixe pedra (Genyatremus luteus) bagre bandeirado (Bagre marinus), a tainha 

(Mugil sp.), pescada amarela (Cynoscion acoupa), bagre gurijuba (Rhamdia 

quelen), sardinha (Sardinella brasiliensis). A espécie de camarão mais 

capturado pelos pescadores é o camarão marinho (Litopenaeus schimitti). 

Das espécies capturadas, segundo os entrevistados, o peixe bandeirado 

(Bagre marinus) é o principal pescado capturado com 25,71% seguido pelo 

camarão com 20%.   

 

Meio ambiente 

 

Há uma diversidade de problemas ambientais que são enfrentados 

pelos pescadores da comunidade, dentre eles: uso de malhas pequenas 

para a captura de pescados, a poluição, a pesca predatória e a sobrepesca. 

Estes problemas têm se agravado ainda mais, sobre tudo em localidades 

pesqueiras, pois principalmente pelo efeito de sobrepesca, os estoques 

estão diminuindo. Os entrevistados afirmam ser necessária uma maior 

fiscalização por parte do órgão responsável pela qualidade ambiental. Os 

pescadores confirmaram a falta de pescado nos últimos anos e citaram 

que notaram esta falta tanto em tamanhos de peixes cada vez menores 

quanto em quantidades. 

A gestão sustentável da pesca costeira tornou-se um objetivo 

importante e um desafio para os governos no mundo inteiro como um dos 

principais contribuintes para a nutrição, segurança alimentar e redução da 
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pobreza. As políticas para a gestão da pesca, muitas vezes se esforçou 

para alcançar práticas sustentáveis, eficiência econômica e equidade de 

acesso aos recursos (COCHRANE, 2000; MORA et al., 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tipo de pesca que caracteriza bem a comunidade pesqueira de 

Paricatiua é a de subsistência, pois as pessoas que residem nesta 

comunidade afirmam que é a atividade que traz melhor retorno em 

relação a alimento em menos tempo. 

A colônia de pescadores deve assistir melhor os pescadores, pois 

alguns não possuem nem sequer canoa, e necessitam fazer o aluguel de 

embarcações para se manter na pesca. Torna-se necessário também, 

organizar palestras de conscientização sobre o período de defeso para 

instruir os pescadores a não capturar espécies em período de reprodução.  

É de suma importância que o município invista em políticas 

relacionadas à pesca no local, para os pescadores terem mais opções de 

renda durante o período de defeso.  

Com isso, a conservação dos recursos pode ser conseguida através 

da fusão de diversas ações de gestão, no entanto, isso leva a um conjunto 

de diferentes problemas, incluindo dificuldade em garantir que os 

pescadores possam aderir às regras. Portanto, os gestores precisam possuir 

argumentos objetivos para apoiar suas decisões. Os indicadores 

econômicos respaldam esses argumentos já que eles podem ser usados 

para estimar o efeito de políticas de gestão e, assim, apoiar as medidas 

propostas. 
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Mesmo que pouco reconhecida, a pesca artesanal apresenta uma 

grande importância social e econômica no setor pesqueiro e gera um 

grande número de postos de trabalhos na comunidade costeira 

(MENDONÇA, 2007). Esta atividade emprega a 50 dos 51 milhões de 

pescadores de todo o mundo, sendo a grande maioria de países em 

desenvolvimento, os quais produzem mais da metade da produção 

extrativa mundial e subministram a maior parte do pescado consumido no 

mundo (BERKES et al., 2001). No Brasil a pesca artesanal é uma das 

atividades mais tradicionais, fonte de renda e subsistência para milhares de 

famílias (DIAS NETO, 2003). 

A pesca artesanal é considerada uma das atividades econômicas 

mais tradicionais do Brasil, sendo exercida por produtores autônomos, 

voltada à economia familiar ou individual e baseada na simplicidade, na 

qual os próprios pescadores desenvolvem suas artes e instrumentos de 

pescas, auxiliados ou não por pequenas embarcações. Esses pescadores 

atuam na proximidade da costa, nos lagos e em rios. 

CARDOSO (1996) considera que a pesca é uma atividade 

extrativa, cujo ambiente de trabalho não é suscetível de apropriação 

privada e de um controle que permita imprimir uma racionalidade 

capitalista no conjunto de sua exploração. Além disso, o esforço de pesca 

sobre determinada espécie, pode levar à diminuição de estoques impondo 

limites à captura. Fatores como este nos leva a perceber um abuso nas 
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explorações de recursos pesqueiros diante da realidade no que se refere à 

sobre-exploração vista atualmente nos ambientes marinos e de água doce. 

A pesca no Maranhão é uma atividade econômica e socialmente 

importante no que diz respeito ao número de empregos diretos e indiretos 

gerados e à oferta de proteína de origem animal (IBAMA/CEPENE, 

2008). A pesca artesanal no estado do Maranhão depende em grande parte 

de embarcações a vela, com atividades concentradas em estuários, baias e 

na região de costa pouco profundas. Nas atividades de pesca são utilizados 

os mais diversos petrechos como as redes de emalhar e de deriva, os 

espinheis, os currais de pesca, as zangarias e os puçás, entre outros 

(Almeida, et al., 2006). 

O município de Viana encontra-se na Baixada Maranhense entre 

as coordenadas 3º 13’ 0” S, 44º 42’ 14” W, a uma altitude média de 20 

metros. A pesca artesanal é uma das principais atividades econômicas do 

município, envolvendo uma grande quantidade de pessoas que praticam 

diariamente esta atividade. 

Nesta região, grande parte da população de pescadores é 

analfabeta ou semialfabetizadas. Trabalham sem hora determinada para 

sair ou chegar. Não possui salários definidos, variando de acordo com a 

captura realizada em cada pescaria (GALVÃO, 1999). São evidentes as 

dificuldades enfrentadas pelos pescadores nestas regiões e muito comum a 

captura de indivíduos cada vez mais em idade juvenil, isto devido à 

frequência de capturas exercidas nestes locais. 

Viana é um município brasileiro localizado na microrregião da 

Baixada Maranhense, estado do Maranhão, estando localizado dentro da 

Área de Proteção Ambiental (APA) da Baixada Maranhense. Na estação 

chuvosa, rios e lagos perenes extravasam, transformando-se em extensos 

lagos rasos (PIORSKI et al., 2005), algo que é muito comum na região do 

município devido a quantidade de rios e lagos existentes. No período de 

águas baixas, ocorre a concentração de material orgânico na água e 

aumento da floração de algas e da produtividade de peixes. Segundo Costa 

Neto (1996), a piscosidade dessa região provavelmente é devida à 

fertilização dos campos graças aos excrementos de gado durante seu 

pastoreio de “verão”. 
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O Lago de Viana é um lago formado pela inundação do rio 

Pindaré, onde a pesca artesanal é praticada pelas comunidades de 

pescadores locais. Desta forma, o presente trabalho visa caracterizar o 

perfil socioeconômico dos pescadores no município de Viana, 

identificando suas condições de vida, as principais espécies capturadas e as 

ações de fortalecimento da pesca.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A caracterização socioeconômica dos pescadores teve como 

subsídios as informações contidas em questionário semiestruturados além 

dos dados pretéritos disponíveis. O estudo foi realizado com a aplicação de 

40 questionários durante o ano de 2015 aos pescadores locais. Estes 

questionários apresentavam perguntas referentes ao grau de instrução dos 

entrevistados, sua origem, tipo de habitação, condições de vida, bens de 

produção, associativismo, atividades exercidas, remuneração, percepção 

ambiental e recursos pesqueiros da região. As pesquisas foram realizadas 

em pontos de desembarque e lugares onde os pescadores se encontravam 

no município de Viana localizada na região da Baixada 

Os dados obtidos foram organizados no Microsoft Office Excel 

(versão 2007), com a sua transformação em gráficos e tabelas. Foi feita 

uma correlação entre as questões abordadas e submetidas a uma análise de 

cada componente das questões, utilizando a rotina dos pescadores a fim de 

identificar padrões que descrevem o conjunto de dados analisados. 
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      Figura 1. Localização do município de Viana. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização da atividade no município 

 

A aplicação dos questionários foi feita em representantes da 

Colônia de Pescadores Z-22 São Pedro e Sindicato dos Pescadores, onde 

dos 40 questionários aplicados, 20% são mulheres e 80% homens. Cerca de 

90% dos entrevistados eram associados da Colônia, possuindo cadastro 

com dados pessoais do associado e registro na Capitania dos Portos e 10% 

são filiados ao Sindicato dos Pescadores. 

Apesar de se constituir APA, sobretudo pela relevância ecológica 

dos campos naturais inundáveis, a Baixada Maranhense, em que se 

encontra o município de Viana vem sofrendo uma série de intervenções, 

cujos impactos são perceptíveis, mas ainda não suficientemente avaliados 

(COSTA-NETO et. al., 2002). Entre os danos destacam-se o 

desmatamento, a erosão do solo, a caça e a pesca predatórias e a criação 

extensiva de búfalos na região. Portanto, o conhecimento de pesquisas 

científicas para estas formas de impacto deste ambiente, de suas 
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transformações periódicas, bem como dos impactos das atuais formas de 

uso antrópico, torna-se vital para sua manutenção. 

A sobrepesca é o termo técnico, usado pela ciência pesqueira, para 

definir quando um estoque de peixes se encontra sobre-explorado, ou seja, 

em regime de esgotamento. A julgar pelo atual rendimento das pescarias e 

pelo tamanho cada vez menor dos peixes comercializados nas feiras de 

Viana, pode-se concluir que os estoques estão cada vez menores em relação 

aos anos anteriores. 

 

Informações sociais 

 

Em relação à faixa etária média dos pescadores, a pesquisa 

demonstrou que os mesmos possuem idade entre 30 a 80 anos, com média 

de 47,5 anos, estando a maioria com 30 a 39 anos (Figura 2). Os 

entrevistados afirmaram que iniciaram a atividade ainda crianças ao 

acompanharem os pais nas rotinas de trabalho. A maioria é natural do 

município de Viana (75%), outros são oriundos de municípios vizinhos 

como Penalva e Bacurizeiro. 

A maioria dos pescadores entrevistados vive em condições de 

baixa qualidade de vida e possuem baixo grau de escolaridade, na qual 

quase a metade deste não havia concluído o ensino fundamental (Figura 

3). Grande parte dos entrevistados, 90%, afirmou ser exclusivamente 

pescador e o restante realiza trabalhos como confecções e roçagem. Em 

relação à moradia, cerca deles 80% vivem em casa de alvenaria, 10% em 

habitações de barro e 10% moram em casas de palha, carentes de 

saneamento básico. Somente um entrevistado afirmou residir em moradia 

alugada, onde os restantes possuem suas próprias casas ou estas foram 

cedidas. 

Os pescadores entrevistados afirmaram variação de tempo na 

atividade de 8 a 50 anos. Na pesca artesanal do estado é muito comum os 

praticantes da atividade iniciarem cedo a prática da atividade, por 

influência dos parentes ou amigos.  
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Figura 2. Frequência relativa da idade dos entrevistados no 

município de Viana – MA. 

 

Grande parte dos pescadores exerce a atividade de 2 a 4 vezes por 

semana, com saída na madrugada e retorno ao amanhecer, outros chegam 

a ficar dois ou três dias em uma mesma pescaria para conseguirem 

alcançar lugares mais distantes e garantir mais produtividade na captura.  

Metade dos entrevistados afirmou estarem solteiros, outros são 

casados (40%) e outros possuem união estável (10%), na qual as moradias 

têm em média 3,5 pessoas residindo. 

A maioria dos pescadores entrevistados vive em condições de 

baixa qualidade de vida e possuem baixo grau de escolaridade (Figura 3). 

Houve a mesma quantidade de entrevistados que são analfabetos e 

possuem o ensino fundamental completo (30%), seguidos de ensino 

fundamental incompleto (20%), ensino médio incompleto (10%) e ensino 

médio completo (10%). 
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Figura 3. Grau de escolaridade dos entrevistados no município de Viana 
– MA. 

 

O setor da pesca artesanal tem grande importância e pouca 

visibilidade para a sua caracterização, pois não se conhece as comunidades 

por inteiro devido à falta de informações referentes a elas. Primeiramente 

por que elas estão dispersas em diversas localidades, segundo pelos 

aspectos organizativos dos pescadores. Foi observado que os pescadores 

entrevistados não possuem cursos de formação para realização da 

atividade e afirmam que a prática faz com que eles aperfeiçoem a sua 

forma de execução da atividade. 

As pescarias artesanais utilizam várias artes de pesca, capturam 

várias espécies que em geral são abundantes nestes locais e é uma atividade 

geralmente passada de pais para filhos. Os pais dos entrevistados são todos 

pescadores e suas mães praticam a pesca e atividades voltadas para a 

agricultura.  

A maioria dos pescadores afirmou ser exclusivamente pescador, 

existem atividades secundárias realizadas por eles como a carpintaria e a 

realização trabalhos como confecções e roçagem. Estas opções de trabalhos 

secundários fazem com que sua renda aumente, pois estes não possuem 

uma renda fixa mensal através da pesca. 

A renda por moradia não ultrapassa a um salário mínimo, senda a 

remuneração estabelecida através da produção por pesca (Figura 4). 

Constatou-se que 85% dos pescadores recebem seguro defeso, porém, o 
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benefício não é pago nos meses pré-determinados, recebendo somente o 

auxílio ao final do período. Outros não chegam a receber um salário 

mínimo mensal, tonando-se necessário o desrespeito à época de defeso, 

devido à pesca ser o principal meio de renda e alimentação dos pescadores 

locais. Além do seguro defeso, os pescadores afirmaram receber benefícios 

de programas de apoio à educação de seus filhos. 

No município de Viana a Colônia de pescadores é a Z-22, onde na 

opinião dos entrevistados 50% dizem ser muito boa, 30% dizem ser boa e 

20% não se pronunciaram. Os pescadores denunciam a falta de parcerias e 

investimentos por meio da colônia. 

 

 
Figura 4. Quantidade em porcentagem da renda mensal dos 
pescadores entrevistados no município de Viana – MA. 

 

Possíveis fatores que ocasionam a diminuição dos estoques 

Com relação à percepção ambiental, a maioria dos pescadores 

afirmou que, para preservar as espécies, é necessária a determinação dos 

períodos e limites de quantidade de coleta na captura, uma realidade ainda 

distante, pois se vê cada vez mais a frequência de capturas excessivas de 

pescado.  

As alterações climáticas também foram relatadas como gargalos na 

produção dos pescadores artesanais, visto que, a água do mar entra no rio e 

torna-a salobra e com isso, ocasionando o desaparecimento dos peixes. A 

pesca predatória que ocorre no período de defeso e a pesca de arrasto 

também foram apontadas como fatores principais na diminuição dos 
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estoques pesqueiros, prejudicando assim a produção e renda dos 

pescadores artesanais.  

A criação de búfalos desordenada na região próxima do Lago de 

Viana vem causando prejuízos aos pescadores, pois o peso do animal 

danifica e compacta o solo, alterando a dinâmica dos lagos naturais. 

Contudo, a região mantém muitos de seus recursos naturais em bom 

estado de conservação. 

 

Artes de pesca e espécies capturadas 

 

A pesca lacustre no município é desenvolvida com instrumentos de 

captura artesanais, tais como: tarrafa, rede de emalhar, pesca de anzol, 

gaiola e pesca por choque. A embarcação característica é a canoa com 

motor e as principais espécies de peixes encontradas são: piranha, surubim, 

traíra, aracu, pescada, piau, curimatá, viola, calambanja, mandi e bodó. Os 

entrevistados demonstraram o conhecimento sobre ecologia, 

comportamento, classificação e reprodução dos peixes e estratégias de 

pesca. 

Grande parte dos pescadores pesca de 2 a 4 vezes por semana, com 

saída na madrugada e retorno ao amanhecer e outros chegam a ficar dois 

ou três dias em uma mesma pescaria. 

Com relação à percepção ambiental, a maioria dos pescadores 

afirmou que, para preservar as espécies capturadas, é necessária a 

determinação dos períodos e de limites de quantidade de coleta.  

Com relação ao futuro dos filhos, os pescadores afirmaram que 

não gostariam que os mesmos seguissem a mesma profissão devido às 

dificuldades enfrentadas e o baixo retorno na renda.  
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    Tabela 1. Espécies de peixes mais capturados no município de Viana – MA. 

ESPÉCIES COMUMENTE CAPTURADAS 

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

ARACU Leporinus friderici 

CALAMBANJA Geophagus surinamesis 

CURIMATA Prochilodus lacustris 

SURUBIM Pseudoplatystoma corruscans 

PESCADA Plagioscion squamosissimus 

PIRANHA Pygocentrus nattereri 

TRAÍRA Hoplias malabaricus 

VIOLA Pseudoloricaria sp. 

MANDI Hassar wilderi 

BODÓ Pterygoplichthys parnaibae 

 

Uma solução apresentável para alguns dos problemas encontrados 

na região de estudo seria a construção de uma barragem, para evitar a seca 

total do rio e mais fiscalização para o controle de criação de búfalos. A 

maioria dos entrevistados mostrou satisfação com sua profissão, porém, 

reconhecendo que a atividade precisa de mais incentivo por parte dos 

órgãos públicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se que, a atividade pesqueira é a principal fonte de 

renda e alimentação para o município de Viana e povoados vizinhos. No 

entanto, a situação da pesca artesanal no município é caracterizada pela 

baixa qualidade de vida do pescador, baixo grau de escolaridade devido à 

falta do apoio necessário dos órgãos públicos e o pagamento inadequado 

do seguro defeso. De acordo com entrevistados os recursos pesqueiros têm 

diminuído e cabe à Colônia de Pescadores realizar parcerias, de modo a 

proporcionar cursos de empreendedorismo, fiscalização e incentivo à 

preservação do ambiente aquático. 
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