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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo caracterizar da frota pesqueira que 

desembarca pescado em Manacapuru, a partir dos diferentes tipos de embarcações e apetrechos de 

pesca utilizados pelo pescador em face da sazonalidade do nível da água. Para tal, coletas de dados 

foram realizadas, entre agosto de 2017 a junho de 2018, Através de estatística descritiva, cujos 

resultados partiram da analise para identificação dos tipos de embarcações que originam o 

desembarque e da verificação da ocorrência dos tipos de embarcações, visando média de 

desembarque por tipo de embarcação bem como os custo contraídos pela frota pesqueira. Foram 

entrevistados representantes de 58 embarcações, destas 17 possuíam porte pequeno (<12 metros), 

27 eram de médio porte (12 a 25 metros) e 14 embarcações tinham comprimentos a partir de  25 

metros, sendo classificados de grande porte. De acordo com os dados amostrais preliminares, a frota 

pesqueira de Manacapuru é representada principalmente por embarcações de médio e grande porte 

que utiliza principalmente motores de propulsão com potência de 114 e 200 HP. Do total de 

embarcações de pequeno porte (41,18%) consomem 100 litros de combustível, já as embarcações 

de médio porte consomem principalmente 800 (14,29%), 600 (14,29%) e 500 (10,71%) litros. As 

embarcações  de pequeno porte na sua maioria utilizada duas canoas (35,30%), já as de médio porte 

usa principalmente três canoas (21,43%) e as de grande porte 4 canos (28, 57%). O aparelho de 

pesca mais utilizado entre os pescadores que fazem parte da frota pesqueira de Manacapuru é rede 

(34,48%) seguido de malhadeira (19,0%). Os custos variáveis (CV) médio da frota pesqueira de 

Manacapuru para o intervalo de agosto de 2017 à julho de 2018 foi de CV= R$ 978,53 já os custos 

fixos (CF) ficou em CF=R$ 324,33.  

Palavras-chave: Desembarque, Custo, Produção. 

 

ABSTRAT: The present work aimed to characterize the fishing fleet that landed fish in 

Manacapuru, from the different types of vessels and fishing gear used by the fisherman in view of 

the seasonality of the water level. For this purpose, data were collected from August 2017 to June 

2018, through descriptive statistics, whose results were based on the analysis to identify the types of 

vessels that originate the landing and the verification of the occurrence of the types of vessels, 

aiming at the average. landing by type of vessel as well as the costs incurred by the fishing fleet. 

Representatives of 58 vessels were interviewed, of which 17 were small (<12 meters), 27 were 

medium sized (12 to 25 meters) and 14 vessels had lengths from 25 meters and were classified as 

large. According to preliminary sample data, the Manacapuru fishing fleet is mainly represented by 

medium and large vessels using mainly 114 and 200 hp propulsion engines. Of the total of small 

boats (41.18%) consume 100 liters of fuel, while medium-sized vessels consume mainly 800 

(14.29%), 600 (14.29%) and 500 (10.71%). liters. Small boats mostly used two canoes (35.30%), 

while midsize boats mainly used three canoes (21.43%) and large boats used 4 canoes (28, 57%). 

The most used fishing equipment among the fishermen who are part of the Manacapuru fishing fleet 

is net (34.48%) followed by a meshmaker (19.0%). The average variable cost (CV) of the 

Manacapuru fishing fleet for the period from August 2017 to July 2018 was CV = R $ 978.53 while 

the fixed costs (CF) was CF = R $ 324.33.  

Key words: Landing, Cost, Production. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A atividade pesqueira na Amazônia representa a maior fonte de geração de empregos e 

renda do setor primário (MCGRATH et al., 2004). É uma atividade que não demanda mão-de-obra 

formalmente especializada para a sua execução (exceto a pesca industrial). Com isso, absorve direta 

e indiretamente mais de 300 mil pescadores, resultando em uma produção estimada em 138.726,4 

toneladas de pescado (MPA, 2010), o que representa um movimento anual de cerca de 400 milhões 

de reais (ALMEIDA et al., 2004).  

Além disto, a dinâmica da exploração dos recursos pesqueiros é uma parte fundamental das 

ciências pesqueiras que têm recebido pouca atenção da pesquisa e, portanto, pouco tem contribuído 

para o manejo da pesca (HILBORN, 1985). O pescador comercial é o explorador que faz o elo entre 

a riqueza dos recursos presentes nos rios e lagos com a população, principalmente a urbana. Sua 

atividade é fundamental para a nutrição humana da população amazônica (GIUGLIANO et al., 

1978; BATISTA et al., 1998), contribuindo assim para o bem-estar social nestes centros, através de 

sua função ecológica de predador sobre os recursos pesqueiros demandados por estas populações. 

Ao longo das últimas décadas o crescimento do mercado de trabalho da pesca comercial no 

Estado do Amazonas incorporou massivamente à participação de grande parte das comunidades 

rurais ribeirinhas dos municípios onde ocorre maior grau de comercialização do pescado, o que 

possibilitou maior acesso aos recursos necessários para o desenvolvimento desta atividade face à 

exploração em larga escala dos recursos pesqueiros, na medida em que os pescadores possuíam uma 

compreensão da demanda e comercialização do pescado nesta região (BATISTA, 2004).   

A carência de dados de estatística da pesca comercial artesanal é um problema mundial, 

inclusive na Amazônia. 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). Além do mais, as poucas informações sobre 

as características físicas e operacionais da pesca comercial geradas nos últimos anos na Amazônia 

são referentes àquelas sobre as embarcações que praticam a atividade na calha do rio 

Solimões/Amazonas e no estuário (ISAAC et al., 2008; INOMATA e FREITAS, 2011); o estudo 

realizado por Gonçalves e Batista (2008); que indicou dados que caracterizam a frota pesqueira de 

Manacapuru nos anos de 2001 e 2002, informa os tipos de embarcações, freqüência de ocorrência e 

seu comprimento. Entretanto, os estudos realizados são usualmente trabalhos esporádicos que não 

permitem compreender a evolução e a dinâmica das frotas pesqueiras e o sistema de explotação dos 

recursos pesqueiros. 

Diante disso, o presente estudo tem por objetivo contribuir com informações sobre a pesca 

comercial-artesanal desenvolvida no município de Manacapuru, através do levantamento de dados 

da estrutura operacional da frota pesqueira. 
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2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os dados foram coletados nos pontos de desembarque pesqueiro de Manacapuru entre 

agosto de 2017 a junho de 2018 sendo armazenados em planilhas digitais e analisados por meio de 

estatística descritiva, para cálculo de frequência de ocorrência e obtenção das medidas de tendência 

central (média, moda e mediana) e de dispersão dos dados (variância e desvio padrão) (ZAR, 1999)  

Para a realização do estudo econômico relativo aos custos totais das expedições de pesca, 

consideraram-se as seguintes categorias de custos: - Custos variáveis (CV): são aqueles que variam 

proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividade. Seus valores se associam 

diretamente ao volume de produção (SANDRONI, 1999).  Neste estudo, esses custos serão 

definidos em: despesas com combustível, com gelo e com rancho, portanto CV = CComb + CGelo 

+ CRancho. - Custos fixos (CF): são aqueles que não sofrem alteração de valor em caso de aumento 

ou diminuição do esforço de pesca, ocorrendo todos os meses independentemente da quantidade 

produzida (SANDRONI, 1999). Estes custos envolvem despesas com manutenção da embarcação, 

depreciação do bem e taxa da Colônia dos Pescadores. Os pescadores informaram o valor estimado 

referente à manutenção das embarcações, que reuniu os custos de manutenção do casco e do motor. 

Informaram, ainda, o valor estimado em relação à manutenção dos apetrechos, o que permitiu a 

determinação da média dos valores. Para o casco da embarcação e para o motor de propulsão, a 

depreciação foi calculada considerando o preço de mercado e o tempo de vida útil dos bens. Diante 

disso, o valor do custo fixo foi dado por: CF = CMEmb + CMApetr + CDep + CTaxa. Foi utilizado 

planilhas eletrônicas e o programa R-Studio para a execução dos cálculos. Para Custo de 

depreciação foi utilizado a taxa de depreciação de 25% de embarcações segundo Bens relacionados 

na Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM. 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados representantes de 58 embarcações, destas 17 possuíam porte pequeno 

(<12 metros), 27 eram de médio porte (12 a 25 metros) e 14 embarcações tinham comprimentos a 

partir de 25 metros, sendo classificados de grande porte. Das 58 embarcações, 13,79% utiliza motor 

de propulsão com potência de 114 HP, em seguida o motor mais utilizado é de 200 HP 

representando 10,34% das embarcações e a terceira potência mais utilizada nos motores de 

propulsão foi de 110 HP e 13 HP com 8,62% cada, das embarcações. De acordo com os dados 

amostrais preliminares, a frota pesqueira de Manacapuru é representada principalmente por 

embarcações de médio e grande porte que utiliza principalmente motores de propulsão com 

potência de 114 e 200 HP. 

Quanto a tripulação, das 17 embarcações de pequeno porte registradas (35,30%) possuíam 6 

tripulantes e (23,53%) destas possuíam 4 tripulantes. Nas 27 embarcações de médio porte (21,43%) 

destas tinham 6 tripulantes e (17,85%) possuem 9 tripulantes, já as 14 embarcações de grande porte 

tinham (21,43%) com 15 tripulantes, (42,86%) representa embarcações com 9, 12 e 14 tripulantes. 

Algumas embarcações de grande porte que possuíam número de tripulantes reduzidos (entre 2 e 3) 

eram barcos compradores que visitavam comunidades ribeirinhas para comprar peixes e revender. 

Em relação ao armazenamento de gelo nas embarcações foi possível detectar que os barcos de 

pequeno porte armazena gelo principalmente em lote (70,59%), assim como os barcos de médio 

porte (78,57%) e os barcos de grande porte (85,71%), outras formas de armazenar o gelo foram 

identificadas mais com pouca expressão como o armazenamento de caixas de isopor, cascos de 

geladeira ou fazem uma combinação com lotes e caixas de isopor. 

Do total deembarcações de pequeno porte (41,18%) consomem 100 litros de combustível, já os 

embarcações de médio porte consomem principalmente 800 (14,29%), 600 (14,29%) e 500 

(10,71%) litros.As embarcações  de pequeno porte na sua maioria utilizada duas canoas (35,30%), 

já as de médio porte usa principalmente três canoas (21,43%) e as de grande porte 4 canos (28, 

57%). 

A maioria das embarcações utiliza cerca de 7 toneladas de gelo (29,4%), poucas 

embarcações utilizam até 1 tonelada de gelo (5,9%). A maioria das embarcações obteve maior 

frequências com custos na aquisição de apetrechos de pesca entre R$ 200,00 e R$300,00 

anualmente, sendo que apenas 6,7% não tem gastos com apetrechos. Em relação ao local de pesca, a 

frota pesqueira de Manacapuru não possui um único local de preferência sendo que os dois locais 

mais frequentados pela frota pesqueira de Manacapuru são: aos arredores de Manacapuru (36,2%), 

em seguida em lagos pertos de Manacapuru (27,6%). 

O aparelho de pesca mais utilizado entre os pescadores que fazem parte da frota pesqueira de 

Manacapuru é rede (34,48%) seguido de malhadeira (19,0%). 

Os custos variáveis médio da frota pesqueira de Manacapuru para o intervalo de agosto de 

2017 à julho de 2018 foi de CV= R$ 978,53 já os custos fixos ficou em CF=R$ 324,33. Importante 

destacar que os proprietários não tinham noção do valor gasto com manutenção das embarcações 

bem como a depreciação, todos representantes das embarcações disseram que não tiveram gastas 

com manutenção da embarcação no período do estudo. 

À semelhança do que ocorre na região da Amazônia Central, onde os custos das expedições de 

pesca são financiados principalmente pelos agentes de comercialização que intermediam a venda do 

pescado após a captura (CARDOSO et al., 2004; PARENTE e BATISTA, 2005), na região do 

Médio rio Negro, parte das expedições de barcos de pesca foi financiada por estes atores. Por outro 

lado, os custos das pescarias com canoas motorizadas foram financiados pelos próprios pescadores, 

assim como ocorre na pesca com embarcações de pequeno porte na região do Baixo Amazonas 

(ALMEIDA et al., 2001), onde os pescadores financiam as expedições e são os donos dos 

apetrechos. Essa dependência dos pescadores, por não poderem financiar suas expedições de pesca, 
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pode ser desfavorável, visto que tal condição faz com que fiquem vinculados ao agente de 

comercialização. Sendo assim, os pescadores não podem negociar com mais liberdade o preço de 

venda do pescado, o que dificulta um retorno mais rápido do capital investido. 

 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Como o havia uma carência muito grande em questão de conhecimento sobre a frota 

pesqueira, os dados coletados foram de suma importância para averiguar como estava a frota 

pesqueira do município, possibilitando projetos sócios para o apoio aos pescadores.  

Com isso podemos perceber a semelhança do que ocorre na região da Amazônia Central, onde 

os custos das expedições de pesca são financiados principalmente pelos agentes de comercialização 

que intermediam a venda do pescado após a captura. 
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