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RESUMO: No Brasil, a pesca é uma atividade de elevada importância, mas não bem regulada. 

Dentro das políticas de restrição de capturas está o defeso, que consiste na proibição das pescarias 

de algumas espécies de peixes durante seu período reprodutivo. Como compensação pela suspensão 

da pesca, o governo paga um salário mínimo por mês ao pescador artesanal, durante os meses em 

que a pesca fica proibida. Apesar de possuir relevância social e ambiental, essa compensação 

monetária, denominada seguro-defeso, apresenta problemas relacionados ao pagamento do 

benefício para grupos que não são pescadores e a falta de revisão de portarias que regulam o 

tamanho mínimo de captura das espécies incluídas no defeso. Considerando isso realizamos uma 

avaliação espaço-temporal do pagamento do seguro defeso de 2013 a 2018. Os valores pagos 

anualmente na forma de seguro-defeso, para todos os municípios do Brasil, e os arquivos shapefiles 

foram coletados no portal da transparência do governo federal e do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), respectivamente. As informações foram tabuladas em planilhas no Microsoft 

Excel (2013) e posteriormente foram transferidas para a extensão DBF dos arquivos shapefiles com 

o software Q-GIS (versão 2.18.20). Em seguida, foram elaborados mapas temáticos com o valor do 
seguro-defeso arrecadado por estado do Brasil e por município dos quatro estados que mais 

arrecadaram o benefício. Entre os anos de 2013 a 2018 foi realizado o pagamento de R$ 

12.226.269.354,44 referente ao defeso. Em 2018, foi pago o maior valor (R$ 2.544.507.401,12) e 

em 2016 o menor (R$ 1.174.708.797,13). Os estados do Pará (R$ 3.176.062.820,70), Maranhão (R$ 

2.190.152.328,72), Bahia (R$ 1.658.946.348,54) e Amazonas (R$ 1.026.561.609,20) foram os que 

receberam os maiores pagamentos ao longo dos anos. No total foi repassado um valor de R$ 

8.051.723.107,16 para esses estados, representando 65 % do que foi pago em todo o país. No Pará, 

os municípios que receberam os maiores pagamentos, de 2013 a 2018, foram Cametá (R$ 

338.027.463), Muana (R$ 62.802.444,63) e Ponta de Pedras (R$ 50.765.159,66). No Maranhão, 

foram Viana (R$ 72.786.016,84), Rosário (R$ 67.679.580,64) e Pinheiro (R$ 31.563.544,42). No 

estado da Bahia, foram Sento Sé (R$ 97.759.775,31), Xique-Xique (R$ 90.825.473,78) e Vera Cruz 

(R$ 12.043.334,71). No Amazonas, foram Manacapuru (R$ 95.102.302,29), Itacoatiara (R$ 

43.038.939,13) e o Careiro da Várzea (R$ 11.273.357,97). Apesar do alto valor pago entre os anos 

de 2013 e 2018, o seguro-defeso não deve ser cancelado, pois esse têm elevada importância para o 

manejo pesqueiro no Brasil. Porém, esse instrumento de manejo precisa ser melhor fiscalizado para 

que a pesca seja realmente proibida e para que o benefício seja pago apenas para pescadores (as) 

artesanais com distribuição proporcional a atividade de pesca. Caso contrário, o seguro-defeso pode 

ajudar a financiar a pesca ilegal e a medida pode ser mais danosa aos estoques do que não fazer 

nada. 
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