
 

 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP         1 

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 

MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA 

 

PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES DE MONTE ALEGRE NA 

COMUNIDADE DA ALDEIA: SUBSÍDIOS AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

Carolyne Da Costa Sadala1; Marco Aurélio Oliveira Santos2; Suzete Roberta da Silva3* 

 
1carol.sadala94@outlook.com. Graduanda em Engenharia de Aquicultura/ UFOPA. 
2 marco.santos@ufopa.edu.br. Mestre em agronegócio/UFRGS. Professor Assistente na Universidade Federal do Oeste 

do Pará/UFOPA 
3suzete.silva@ufopa.edu.br. Doutorado em Engenharia de Pesca/ UFC, professora do curso de Bacharelado em 

Engenharia de Aquicultura/UFOPA  

 

 

RESUMO: O pescado é um dos principais recursos explorados para subsistência e comercialização 

nas comunidades ribeirinhas, especialmente na região amazônica. Atualmente algumas espécies de 

peixes estão sobre explorados tendo seus estoques reduzidos significativamente. Uma das 

alternativas para buscar a renovação desses peixes é a formulação de acordos de pesca, onde regras 

são estabelecidas na comunidade com o objetivo de aumentar em número o recurso pesqueiro 

daquele local. Para tanto, é importante fazer uma reflexão sobre a atividade e suas transformações 

que estes acordos de pescas promovem nos aspectos sociais, econômicos e estruturais na pesca em 

comunidades que vivem do pescado. Logo este trabalho objetivou retratar os aspectos 

socioeconômicos e estruturais dos pescadores e seus familiares na comunidade de Aldeia na zona de 

amortecimento da APA-Paytuna, Monte Alegre – PA. A escolha da comunidade se deve pela 

presença de conflitos ocasionados pela escassez de pescado no lago que banha a comunidade. No 

mês de maio de 2019 foram aplicados aos pescadores um questionário socioeconômico para mapear 

identificação das pessoas-chave, do mapeamento das atividades, das espécies capturadas, das 

estratégias de captura, da comercialização, da renda declarada, bem como visão dos pescadores 

acerca da comunidade. Foram ouvidas 32 pessoas da comunidade com idade entre 17 e mais de 60 

anos. Notou-se que 84,5% possui baixo nível de escolaridade, 50% possui renda familiar menor que 

um salário mínimo, 84,3% dos entrevistados não dependem somente da pesca, pois recebem algum 

tipo de benéfico, e 90,6% dos entrevistados possuem casa própria. Com relação à pesca, a principal 

arte de pesca usada na comunidade é a rede de emalhar, entretanto foram citados também o caniço, 

linha de mão, malhadeira com menor frequência. As principais espécies capturadas são acari 

(Liposarcus pardalis), bocó (juvenil de Colossoma macropomum), porém outras espécies como 

surubim (Pseudoplatystoma sp.), pirarucu (Arapaima gigas) e tucunaré (Cichla sp.). Na 

comunidade, a pesca tanto é fonte de alimento de subsistência como fonte de renda para alguns 

pescadores. A diferença do foco da pesca para os comunitários, é uma das causas de conflito entre 

eles e daí a necessidade de acordo de pesca. Além disso, a constante invasão de pescadores de 

outras regiões foi um problema frequentemente citado entre os pescadores. A fonte destes conflitos, 

pode estar na falta de outras fontes de renda na comunidade que é carente de políticas públicas 

voltadas para eles. A Prática da pesca predatória e as divergências de pensamento de conservação 

do lago e seus recursos entre os comunitários dificulta a efetividade de um acordo de pesca. 

Juntamente com o acordo o poder público deve atuar para criar opções de renda para que não ocorra 

a quebra do acordo. Logo este perfil socioeconômico é um primeiro passo para subsidiar a criação 

de políticas públicas e para melhoria da qualidade de vida da população e, sobretudo para mitigar as 

práticas predatórias mirando a sustentabilidade da pesca na comunidade de Aldeia.   
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