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RESUMO: 

A pesca artesanal é uma atividade de suma importância no nordeste paraense, os 

principais meios utilizados para a prática dessas pescarias são em sua maioria pequenas 

embarcações de madeira. Considerando a importância da pesca artesanal na região, o 

objetivo deste trabalho foi caracterizar as embarcações utilizadas na atividade, no 

município de Cametá, nordeste paraense. A abordagem foi feita através de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas em estaleiros dentro do município, onde pode-se observar 

que os principais clientes são os ribeirinhos pescadores da região. O conhecimento dos 

carpinteiros para construção das embarcações geralmente é obtido de forma empírica, as 

principais embarcações confeccionadas são as canoas motorizadas (CAM) que 

comportam cerca de 5 pessoas e barcos de médio porte (BMP) utilizadas principalmente 

para o transporte de passageiros, sendo o tempo de confecção da CAM em torno de 15 

dias e um BMP 1 ano e meio. As embarcações de pequeno porte medem em média 3 

metros de comprimento e 1 metro de largura. Dependendo do tipo de pescaria, são 

necessários 5 litros de óleo por pescaria. O investimento para a obtenção de uma CAM, 

incluindo o motor de poupa, é entorno de R$2.800,00. O tempo de vida útil de uma 

embarcação é de 3 a 4 anos e são necessárias manutenções mensais para troca de óleo. 

As madeiras predominantemente utilizadas são o Piquiá (Caryocar villosum), Itaúba 

(Mezilaurus itauba), Angelim (Dinizia excelsea) e Cupiúba (Tapirira guianensis). 

Observou-se que as embarcações predominantemente construídas nos estaleiros de 

Cametá são canoas motorizada (CAM) por serem as mais utilizadas em diversas 

pescarias de peixes comercialmente importantes na região. 
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