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RESUMO: O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a percepção dos consumidores de peixe na cidade 

de Santarém, estado do Pará, em relação as espécies que entram no período do defeso, identificando 

as espécies substitutas para o consumo, critério de escolha e possíveis mudanças entre essas 

espécies nesse período. Foram aplicados 152 questionários semiestruturados em dois pontos de 

comercialização de pescado, Feira do Pescado e Porto dos Milagres. Os resultados obtidos 

diferenciam em relação aos critérios para a escolha do peixe entre os pontos, respectivamente 21% 

para aparência do peixe aos consumidores na Feira do Pescado e 23% para o preço aos 

consumidores do Porto dos Milagres. A principal espécie substituta para o consumo durante o 

período foi a pescada, nos dois pontos. Entre as espécies sugeridas pelos consumidores para ser 

retirada do defeso, o tambaqui foi a que eles citaram com maior frequência e a pescada para entrar 

nessa proteção. Essas informações são necessárias e importantes para contribuir com o mercado 

consumidor de peixe da região e também para a política pública de proteção dos recursos. 

 

Palavras chave: Consumo de peixe; Amazônia; Perfil do consumidor 

 

 

ABSTRACT. The objective of this research was to evaluate the perception of fish consumers in 

the city of Santarém, state of Pará, in relation to the species that enter the closed season, identifying 

the substitute species for consumption, criteria of choice and possible changes between these 

species in this period. period. 152 semi-structured questionnaires were applied to two fish 

marketing points, Feira do Pescado and Porto dos Milagres. The results obtained differ in relation to 

the criteria for choosing fish among the points, respectively 21% for the fish's appearance to 

consumers at the Fisherman's Fair and 23% for the price of consumers at Porto dos Milagres. The 

main substitute species for consumption during the period was hake, in both points, among the 

species suggested by consumers to be removed from the closure was the tambaqui and the one they 

most often cited was hake to enter this protection. This information is necessary and important to 

contribute to the region's fish-eating market and to public resource protection policy. 
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1- INTRODUÇÃO 

  

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 

2013), na Amazônia, o consumo de pescado está próximo de 150 kg per capita ano. Diversos 

trabalhos sobre o consumo de pescado amazônico ressaltam a importância desses itens alimentares, 

principalmente do peixe. As taxas variam de 30,0 – 616,2 e 50,3 – 150,0, respectivamente meio 

rural e meio urbano, ambos em g/dia (ISAAC e ALMEIDA, 2011).  

Para garantir a continuidade e qualidade dos estoques, dos recursos capturados, o governo 

Brasileiro, a partir de pesquisas e análises, criou o período defeso assim sendo, as leis de defeso 

devem levar não apenas o período de desova, como vem sendo feito historicamente, mas a 

vulnerabilidade dos estoques à captura do pico na seca, quando os peixes se encontram 

naturalmente isolados e sem condição de defesa (SANTOS e SANTOS, 2005). 

As espécies Amazônicas apresentam estratégias notáveis para se adaptarem às mudanças 

sazonais nos diversos ambientes que ocupam. A compreensão dessas adaptações é de fundamental 

relevância para o entendimento da abundância e da composição dos recursos pesqueiros e, 

consequentemente, para a definição de políticas de manejo da pesca (BARTHEM e FABRÉ, 2004). 

Sobre as restrições de época de captura, tradicionalmente são emitidas, anualmente na 

Amazônia, uma ou várias portarias para regulamentar a Lei 11.959/2009 sobre o período de 

reprodução das espécies. Estas portarias geralmente delimitam um período de proibição de 2 ou 4 

meses de extensão e também quais as espécies que são na proibição, destacando aquelas que tem 

maior valor econômico e que desovam no início do período da cheia (BATISTA et al., 2004). 

De acordo com o IBAMA, na portaria n°48/2007 vem descrevendo as espécies proibidas para 

a captura na bacia hidrográfica do rio Amazonas, abrangendo os rios do Estado do Pará as seguintes 

espécies: pirapitinga (Piaractus brachypomus), curimatá (Prochilodus nigricans), mapará 

(Hipophthalmus spp.), aracu (Schyzodon spp.), pacu (Myleus spp. e Mylossoma spp.), jatuarana 

(Brycon spp.), fura calça (Pimelodina flavipinnis), branquinha (Curimatá amazônica, C. inorata) no 

período de 15 de novembro a 15 de março. Ainda com a Instrução Normativa IN n°34/2004 que 

proibi a captura, comercialização e transporte do pirarucu (Arapaima gigas) no período de 1° de 

dezembro a 31 de maio; na IN MMA n°35/2005 fica proibido anualmente, no período de 1° de 

outubro a 31 de março, a pesca, o transporte, a armazenagem, o beneficiamento e a comercialização 

do tambaqui (Colossoma macropomum) na bacia hidrográfica do rio Amazonas; e o acari 

(Pterygoplichthys pardalis) com a IN n°22/2005 que vai de 1 de dezembro  a 30 de março.. 

Sendo assim, conhecer o comportamento do mercado consumidor de peixes em relação as 

essas espécies é de grande importância para a manutenção de sua conservação durante o defeso, 

bem como fomenta a busca por novas alternativas de produção/comercialização de espécies 

protegidas neste período. Portanto, a presente pesquisa buscou avaliar a percepção dos 

consumidores de peixes na cidade de Santarém, em relação as espécies que entram no defeso na 

bacia Amazônica, estado do Pará, em dois pontos de comercialização de pescado da cidade. Com 

isso, espera-se contribuir com informações para o ordenamento das políticas públicas que envolvam 

um melhor direcionamento sobre as espécies mais exploradas na região e para dissipar mais 

informações sobre essa temática.  
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2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Santarém, localizada na mesorregião do Baixo 

Amazonas, Oeste do estado do Pará. De acordo com o (IBGE, 2018), a população estimada é de 

302.667 habitantes, com uma área aproximadamente de 17.989.389 km². 

 

 
Figura 1: Localização da área urbana de Santarém. Fonte: (BRAGA et al. 2016)  
 

Para essa pesquisa foram entrevistados 152 consumidores nos meses maio a julho. Os pontos 

de coletas para pesquisa abrangem duas microrregiões da cidade de Santarém: Porto dos Milagres 

(ponto 1) e Feira do Pescado (ponto 2), onde foram aplicados 76 questionários semiestruturados em 

cada ponto. 

Nos questionários haviam perguntas relacionadas a escolha e conhecimento das espécies, o 

grau de escolaridade, renda familiar, consumo, critério na escolha, informação sobre o defeso e 

consumo substituto.  Os dados obtidos foram armazenados em Excel 2010 para posterior a análise e 

produção de gráficos. 

 

               
 Figura 2: Localização da área de estudo - ponto 1                      Figura 3: Localização da área de estudo - ponto 2 

 Fonte: Cleudian Gonzaga                                                            Fonte: Cleudian Gonzaga 

 

3- RESULTADOS  

 

3.1- Perfil socioeconômico dos consumidores na Feira do Pescado  
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O grau de escolaridade é um fator que poderá influenciar na hora da compra do pescado para 

o consumo, já que o nível de formação é importante para ajudar na escolha do produto. Em relação 

à escolaridade dos consumidores na Feira do Pescado, obtivemos o seguinte: 27% declararam 

possuir o ensino médio completo, seguido 16% ensino superior completo, 11% ensino fundamental 

incompleto, 7% superior incompleto, 6% médio incompleto, 5% pós-graduação, 4% ensino 

fundamental completo e não obtivemos analfabetos. 

Quanto à renda familiar, constatou-se que o maior percentual é para os consumidores que 

obtêm salários entre (um e dois) representando 32%, seguido de 19% para acima de (quatro), 14% 

com renda de (três a quatro) e 11% para os que declararam até (um) salário mínimo.  

 

3.1.1- Fatores que influenciam no consumo de peixe  

As quantidades quilo de peixes que são consumidos pelos entrevistados na feira do Pescado 

apontam que: 53% consomem cerca de (um até quatro), seguido de 16% com o consumo de (cinco a 

dez), 5% de (onze a quinze) e 2% para acima de (dezesseis), quilos por semana/família. 

Foram apresentados aos consumidores quatro itens (preço, aparência, sabor e saúde) como 

critérios na hora da compra do peixe. A aparência do pescado foi a mais escolhida, representando 

21%, 9% dos entrevistados indicaram o sabor, sendo a mesma porcentagem para o preço, 8% 

afirmaram comprar devido hábitos alimentares para a saúde. Os demais entrevistados apontaram 

mais de um item como critério, (preço e aparência) 13%, para (aparência e sabor), (preço e sabor) e 

(saúde e sabor) foram 3% cada, (preço e saúde) 2%, aparência, sabor e saúde 1% e para os quatro 

critérios juntos 4 %. 

 

 
Gráfico 1. Critérios para a escolha do peixe - Feira do Pescado.   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando perguntados sobre a origem do peixe no momento da compra, 44% responderam que 

procuravam saber a origem, enquanto que 32% disseram que não se importar com este critério. Já 

em relação a importância do período do defeso para as espécies, 49 % afirmaram que sabem da 

importância e 27% desconhecem sobre o assunto. 

 

 
Grafico 2. Importancia do período do defeso -  Feira do Pescado 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quanto as espécies que entram no defeso da bacia Amazônica, 2% tem conhecimentos de 

todas as 11 espécies que entram no defeso na cidade de Santarém/Pa. 53% conhecem algumas 

destas e 21% desconhecem totalmente.  

Sobre o consumo de peixe durante o período do defeso, cerca de 15% afirmaram consumir a 

pescada na falta da espécie de sua preferência, 11% citaram a carne bovina e 9% o frango, sendo a 

mesma porcentagem para os que substituem por “peixe de escama”. 8% e 4% dos entrevistados 

relataram que consomem tambaqui e pirarucu, como substitutos respectivamente, já o tucunaré 

5% e o surubim, 4%. Outras etnoespécies foram citadas: jaraqui, dourada charutinho, acará-

tinga e tamoatá com porcentagem entre 3% e 1% do total. 

 

 
Gráfico 3. Consumo substituto durante o defeso - Feira do Pescado 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi perguntado aos consumidores quais espécies eles achavam que poderiam entra no rol das 

espécies protegidas pela Lei do defeso bem como qual/quais deveriam sair. Quanto as que poderiam 

ser inseridas (gráfico 4), 20% dos consumidores não souberam responder, 15% indicaram a 

pescada, 13% apontaram o tucunaré, 11% citaram o jaraqui, 3% para o surubim, dourada, apapá; 

2% para o filhote, charutinho, acará-tinga e a cujuba.  Quanto as etnoespécies que poderiam ser 

retiradas (gráfico 5), cerca de 29% dos entrevistados não fizeram alterações, 11% indicaram a 

retirada do tambaqui, 8% o acari, 7% a Jatuarana, 6% pirapitinga, 5% a branquinha, 4% o fura 

calça, 2% citaram o pacu, aracu e mapará.  

 

          
Gráfico 4. Espécies que poderiam entrar no defeso                  Gráfico 5. Espécies que poderiam sair do defeso 

Fonte: Dados da pesquisa.                                                          Fonte: Dados da pesquisa 
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3.2- Perfil socioeconômico dos consumidores no Porto dos Milagres 

A pesquisa feita no Porto dos Milagres aponta que 33% dos consumidores entrevistados 

possuem o ensino médio completo, seguidos de 10% ensino fundamental completo, 8% para os 

ensinos médio incompleto e superior incompleto respectivamente, 7% ensino superior completo, 

6% ensino fundamental incompleto, 3% declararam analfabetos e 1% pós graduação. 

A renda familiar dos entrevistados no Porto dos Milagres apresentou maior índice para os que 

disseram receber entre (um a dois) salários, com 44%, os que obtêm até (um) com 18%, seguido dos 

que recebem entre (três a quatro) 9% e acima de (quatro) salários representou 5%. 
 

 3.2.1- Fatores que influenciam no consumo de peixe  

Entre os entrevistados no Porto dos Milagres 37% afirmaram consumir de (um até quatro), 

24% de (cinco a dez), 11% (de onze a quinze) e 4% para acima de (dezesseis) quilos por semana. 

Dentre os critérios apresentados para os consumidores de peixe a opção para o preço foi mais 

citada como escolha, com 23%, a aparência com 16%, para o sabor 11% e a saúde 5%. Outros 

entrevistados escolheram mais de um item como critério (preço e aparência) 12%, (preço e saúde) 

3%, tanto (sabor e saúde) e (preço e sabor) 2% cada, assim como 1% para (aparência e sabor) e 

(aparência, preço, sabor e saúde) e nenhum dos entrevistados optou por aparência, sabor e saúde 

juntos. 

 

 
Gráfico 6. Critérios para a escolha do peixe – Porto dos Milagres  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre a origem do peixe 36% dos consumidores afirmaram perguntar no momento da compra, 

enquanto que 40% não procuram saber. Quando perguntado sobre a importância do período do 

defeso para as espécies, 62% afirmaram saber e 14% não souberam dizer sobre essa temática.  

 

 
Gráfico 7.  Importância do período do defeso – Porto dos Milagres 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Em relação ao conhecimento que os consumidores tem sobre os peixes que entram no período 

do defeso na cidade de Santarém, 24% souberam citar as 11 etnoespécies, 45% citaram algumas 

delas e 7% desconhecem quais são.  

Para o consumo substituto no período do defeso, 21% preferem pescada, o surubim com 8%, 

o charutinho e jaraqui, 7% cada, 6% para o tucunaré, 5% respectivamente: acará-tinga, 

tamoatá e para a carne bovina, 4% o apapá, 3% o frango e também a tambatinga e 2% preferem a 

dourada. 

 

 
Gráfico 8. Consumo substituto durante o defeso – Porto dos Milagres  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Também foi perguntado aos consumidores que espécie poderia entrar na Lei do defeso, 26% 

citaram a pescada, 17% disseram o tucunaré, 11% apontaram o jaraqui, 5% citaram tanto o 

surubim e charutinho, cada, o acará-tinga com 4%, 3% apapá assim como 3% também para os 

que não souberam responder e 2% para a dourada.  

 

         
Gráfico 9. Espécies que poderiam entrar no defeso.              Gráfico 10. Espécies que poderiam sair do defeso 

Fonte: Dados da pesquisa.                                                       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Além da pergunta sobre qual espécie poderia entrar, foi perguntado também qual dentre as 

que já fazem parte do período do defeso os consumidores achavam que poderiam ser retiradas, com 

isso obtivemos o seguinte: 36% não tirariam nenhuma das espécies, já 21% declararam retirar o 
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tambaqui, 5% o fura-calça, 4% mapará, 3% pirapitinga, seguidos de 2% para o acari e branquinha 

respectivamente e 1% retirariam o aracu, jatuarana e pacu, cada.  

 

4- DISCUSSÃO 

 

Quando comparamos os dois pontos de venda de peixes em sua maioria, os consumidores 

possuem o ensino Médio, consumem entre 1 a 4kg de peixes durante a semana e em relação a renda 

familiar, os consumidores apontaram de 1 a 2 salários mínimos. Dados semelhantes foram 

encontrados nos trabalhos realizador por BARBOSA et al., 2006 e MANGAS et al., 2016 em 

Belém. Indicando similaridade entre os perfis do consumidor de peixe em diferente pontos na 

região amazônica.  

O preço do pescado também varia bastante em função do mercado, da espécie, da estação do 

ano e do tamanho do peixe, bem como de outros parâmetros (SANTOS e SANTOS, 2005). Esse 

critério é percebido nos consumidores no Porto dos Milagres que consideram os valores mais 

acessíveis em detrimento a feira do Pescado, onde existe uma cadeia produtiva (pescador-

atravessador-vendedor-consumidor). Já na feira do Pescado a escolha se deu na aparência do peixe. 

Esse critério também foi percebido por Coelho et al., (2017) em Belém, capital do estado do Pará. 

Fazendo uma ligação entre o presente trabalho e a pesquisa realizada por Braga et al., (2016), 

sobre os hábitos alimentares, entre os 38 tipos de peixes citados pelos consumidores de Santarém, 

três dessas espécies: (tambaqui, curimatã e pacu) fazem parte do período do defeso e o (tucunaré) 

foi a segunda opção sugerida por ambos os consumidores para entrar no defeso. 

Sobre a origem do peixe, os consumidores do Porto dos Milagres alegaram que não 

perguntam devido esse ponto de venda ser diretamente ligado com os pescadores, então eles veem o 

peixe chegando às vezes ainda vivo, como é o caso do acari. Já os consumidores na feira do 

Pescado, em sua maioria, afirmaram que procuram saber da origem devido esse ponto receber 

peixes de outras regiões do Brasil. 

Sobre a questão do defeso e as espécies que são protegidas por ele, em ambos os pontos de 

coleta, a maioria dos entrevistados afirmou ter conhecimento sobre algumas. Contudo, os 

consumidores do Porto dos Milagres se destacam, pois alguns destes souberam citar todas as 

espécies protegidas indicando um esclarecimento maior destes em relação ao ponto de coleta da 

Feira do Pescado. Isto possivelmente está relacionado a aproximação dos consumidores aos 

pescadores da região que favorece um conhecimento e compreensão melhor sobre este período. 

Entre as espécies que poderiam sair do período do defeso o tambaqui foi a mais citada, em 

ambos pontos de comercialização. Este resultado chama atenção devido a maioria dos entrevistados 

considerar apenas o seu gosto pessoal para a definição deste critério, não levando em consideração a 

importância do período do defeso para a biologia da espécie e conservação deste recurso para a 

região. 

Com estes dados, podemos perceber que os consumidores têm um certo acesso ao 

conhecimento quanto ao período do defeso e sua importância. Entretanto, isto ainda é muito 

superficial e não favorece uma mudança de consciência acerca da proteção eficiente das espécies. 

Além disso, poucos são os trabalhos realizados que abordam a temática do perfil do consumidor de 

peixe no estado do Pará e região Amazônica, bem como não houve outro que relacionasse este 

perfil a importância da conservação de recursos pesqueiros na região para o mercado consumidor. 

Sendo de grande importância novas pesquisas com esta temática para a compreensão deste nicho. 

 

5- CONCLUSÃO 

 

Através dos resultados da pesquisa conclui-se que a pescada foi a espécie principal indicada 

como substituta em ambos os pontos de pesquisa. Para o critério na hora da escolha do peixe a 



 

 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP         9 

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 

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

 

aparência e o preço são os mais importantes para os consumidores. Além disto, grande parte 

consumidores não procurarem saber sobre a origem do peixe. Na questão do perfil socioeconômico, 

o consumidor, de modo geral possui ensino médio, renda entre 1 a 2 salários mínimos, consomem 4 

kg de peixe por semana e possuem alguma consciência sobre a importância do período do defeso, 

bem como as espécies que são inseridas nele. 

A pesquisa apresentou dados preliminares sobre esta realidade, e ainda despertou nos 

entrevistados a curiosidade em conhecer um pouco mais sobre a biologia das espécies em estudos, 

principalmente quando perguntado sobre quais as espécies entram no defeso e sua importância; 
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