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RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo realizar a análise socioeconômica da atividade
pesqueira artesanal do Estado de Rondônia, tendo como alicerce a produção do
espaço e a territorialização promovida pelo trabalho dos pescadores artesanais. O
espaço é palco de tensões, resistência e lutas, é onde as práticas e as relações
socioculturais são construídas, vivenciadas e fortalecidas. A pesca artesanal é uma
das mais antigas, tradicionais e importantes atividades econômicas, sociais e
culturais. Apesar da relevância, os estudos sobre o tema ainda são escassos e a
insuficiência de informações acarretam prejuízos – criando obstáculos para o
desenvolvimento sustentável da atividade. Tal fato explica, em parte, a ausência de
políticas públicas efetivas voltadas ao setor pesqueiro e a privação da participação
das populações pesqueiras ribeirinhas – excluídas – dos processos de definição e de
formulação das diretrizes dessas políticas. Desde a antiguidade, os recursos hídricos
representam fator estratégico para a humanidade e a pesca está inserida nesse
contexto. Na Amazônia, a rede hidrográfica constitui papel determinante na ocupação,
fixação e desenvolvimento da região. A pesca artesanal faz parte do modo de vida e
serve como base para os pilares construtores da autoafirmação identitária e das
relações sociais e culturais das populações tradicionais amazônicas. Os pescadores
artesanais são agentes sociais de transformação, sendo os protagonistas
responsáveis pela construção do território pesqueiro através da produção do espaço.
A criação, utilização, apropriação, reorganização do território e o desenvolvimento das
comunidades ribeirinhas estão atrelados ao desenvolvimento das atividades
pesqueiras. Nesse aspecto, a realização da atividade pesqueira artesanal é
necessária para a sobrevivência, para a reprodução e o para o desenvolvimento
dessas comunidades, sendo responsável pela existência e pela manutenção do
território pesqueiro. Porém, nos últimos anos, as populações tradicionais da Amazônia
vêm enfrentando graves problemas resultantes da fragmentação das coerências
territoriais endógenas, impostos pelas lógicas das redes (exógenas/globais) das
grandes corporações/firmas/empresas aos lugares. Em Rondônia, as obras do PAC,
como a construção das Usinas Hidroelétricas - UHE de Santo Antônio e UHE Jirau
(Complexo do Rio Madeira), a expansão do agronegócio e, a vinda de grandes
projetos e empreendimentos do setor privado, tem causado sérias contradições,
tensões, conflitos e a (des)territorialização das populações tradicionais locais. Assim,
a utilização da Ciência Geográfica permite uma abordagem objetiva e dinâmica sobre
este tema, tendo como categoria de análise, o território. A região Amazônica possui
laços históricos e profundos com a atividade pesqueira, que é responsável por uma
significativa parcela de geração de empregos (trabalho) e renda nas cidades. Além
disso, a pesca continua sendo uma importante fonte de proteína de origem animal
(contribuindo com a soberania alimentar e nutricional) para toda a população
ribeirinha, que tem na sua extração, a principal fonte de alimento e sustento familiar.
Rondônia possui uma área de 238.512,8 km² correspondendo a 6,19% da região
Norte do país. O Estado apresenta o 3ª maior PIB da Região Norte e a sua rede
hidrográfica é composta por 7 (sete) Bacias, destacando-se a do Madeira, Guaporé e
Mamoré. Entender o modo de vida das populações pesqueiras, considerando a
produção, ocupação, utilização e a interação com o espaço geográfico, é necessário,
frente ao inevitável processo de reorganização econômica, social, ambiental e cultural
que está em curso.
Palavras-chave: Pesca artesanal, Território, Rondônia, Políticas Públicas.
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ABSTRACT
This research aims to perform the socioeconomic analysis of the artisanal fishing
activity of the State of Rondônia, based on the production of space and the
territorialization promoted by the work of artisanal fishermen. Space is the scene of
tensions, resistance and struggles, it is where practices and sociocultural relations are
built, experienced and strengthened. The artisanal fishing is one of the oldest,
traditional and important economic, social and cultural activities. Despite the
relevance, studies on the subject are still scarce and insufficient information leads to
damages - creating obstacles for the sustainable development of the activity. This fact
explains, in part, the absence of effective public policies focused on the fishing sector
and the deprivation of the participation of the excluded riverine fisherfolk from the
processes of definition and formulation of the guidelines of these policies. Since
ancient times, water resources have been a strategic factor for mankind, and fishing is
part of this context. In the Amazon, the hydrographic network is a determining factor in
the occupation, fixation and development of the region. Artisanal fishing is part of the
way of life and serves as the basis for the building pillars of self-affirmation and the
social and cultural relations of traditional Amazonian populations. The artisanal
fishermen are social agents of transformation, being the protagonists responsible for
the construction of the fishing territory through the production of the space. The
creation, use, appropriation, reorganization of the territory and the development of the
riverside communities are linked to the development of the fishing activities. In this
aspect, the accomplishment of the artisanal fishing activity is necessary for the
survival, reproduction and for the development of these communities, being
responsible for the existence and the maintenance of the fishing territory. However, in
recent years, traditional Amazonian populations have been facing serious problems
resulting from the fragmentation of endogenous territorial constraints imposed by the
(exogenous / global) logics of large corporations / firms / firms to places. In Rondônia,
PAC works, such as the construction of the hydroelectric power plants - Santo Antônio
and Jirau (the Rio Madeira Complex), the expansion of agribusiness, and the coming
of major projects and private sector ventures have caused serious contradictions,
tensions, conflicts and the (dis) territorialization of local traditional populations. Thus,
the use of Geographic Science allows an objective and dynamic approach on this
topic, having the category of analysis, the territory. The Amazon region has deep and
historical ties to fishing activity, which is responsible for a significant share of job
generation and income in cities. In addition, fishing continues to be an important
source of animal protein (contributing to food and nutritional sovereignty) for all the
riverside population, whose extraction is the main source of food and family
sustenance. Rondônia has an area of 237,576,167 km² corresponding to 6.16% of the
North region of the country. The State presents the 3rd largest GDP of the North
Region and its hydrographic network is composed of 7 (seven) Basins, most notably
Madeira, Guaporé and Mamoré. Understanding the way of life of fishing populations,
considering production, occupation, use and interaction with geographic space, is
necessary, given the inevitable process of economic, social, environmental and
cultural reorganization that is under way.

Key words: Artisanal fisheries, territory, Rondônia, public policies.
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1

INTRODUÇÃO
Um dos principais motivos que despertaram o interesse pelo estudo da

atividade pesqueira diz respeito ao seu papel crucial na sobrevivência, reprodução e
no desenvolvimento da organização social dos seus praticantes, quer sejam para os
pescadores profissionais e moradores das tradicionais comunidades pesqueiras,
assim como para os pescadores amadores, amantes e apreciadores desta relevante
prática e/ou técnica. A pesca artesanal consolida-se como uma das mais antigas,
tradicionais e importantes atividades socioeconômicas praticadas por toda a
população mundial. Desde o período Pré-Histórico a atividade pesqueira artesanal
era desempenhada pelo ser humano, firmando-se como condição essencial para a
sua subsistência.
A atividade pesqueira artesanal no Brasil representa uma imprescindível fonte
de proteína de origem animal (contribuindo com a soberania alimentar e nutricional)
para expressiva parcela das populações litorâneas e comunidades ribeirinhas, que
tem na sua extração a principal fonte de alimento e sustento familiar por meio da
venda do excedente. Além disso, é responsável por uma significativa contribuição na
oferta de empregos (ocupação de mão-de-obra) e de geração renda direta ou
indireta (referente aos setores de serviços, insumos básicos, matérias-primas,
processamento, distribuição, comercialização de pescado, confecção, fabricação e
industrialização de artigos, mercadorias e produtos necessários ao exercício da
atividade pesqueira) para as famílias brasileiras.
Fatores relevantes como a excelente localização geográfica e as condições
naturais existentes em nosso país – o território brasileiro apresenta abundantes
recursos hídricos, concentrando aproximadamente 12% do total da água doce do
planeta Terra, vasta biodiversidade presentes em águas marinhas e continentais,
além da imensa costa marítima com quase 8,5 mil quilômetros de extensão –
sempre favoreceram e impulsionaram a pesca, além de promover o estreitamento
desta atividade com o modo de vida de nosso povo, fazendo que esteja presente no
coração e na alma dos brasileiros.
O pescador artesanal possui seu universo como um todo conectado, logo, as
suas relações com a natureza e o território são profundas e inseparáveis, havendo
vínculos de aprendizado, gratidão e respeito, além de um forte sentimento de
pertencimento ao lugar em que moram, perpetuam-se e trabalham. O rio, o mar, o
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lago, o igarapé, a lagoa e a cachoeira não são apenas meros elementos de cenário,
mas fator indispensável na representação e construção do modo de ser e viver das
populações tradicionais pesqueiras. Logo, a realização da pesca artesanal está
intimamente contígua ao acesso e ao uso do meio natural, de forma que, esta
atividade converte-se num elemento de organização e produção do espaço
geográfico. Ao realizarem a prática da atividade pesqueira, os pescadores
artesanais começam a ocupar e se apropriar da natureza através do trabalho,
conhecimentos e técnicas, transformando e produzindo o espaço, constituindo por
fim, as territorialidades.
Portanto, a atividade pesqueira artesanal é desenvolvida por meio do uso e
das relações com a natureza, sendo definida como uma relevante atividade que
serve de elemento de produção do espaço, culminando na construção dos
Territórios Pesqueiros Artesanais – onde as comunidades tradicionais litorâneas e
ribeirinhas vivem, estabelecem relações de poder, reproduzem-se socialmente e
desenvolvem suas atividades.
A partir da escolha do tema, e utilizando-se da Geografia – área do
conhecimento em que a pesquisa foi desenvolvida – realizou-se uma análise
socioeconômica da atividade pesqueira artesanal no estado de Rondônia, adotando
como pilares fundamentais a apropriação da natureza pelo trabalho social,
conhecimentos, saberes e técnicas dos pescadores artesanais, a produção do
espaço e o território pesqueiro artesanal como instrumento de gestão e definição
das

diretrizes

norteadoras

para

a

elaboração

de

políticas

públicas

ou

governamentais que alavanquem e proporcionem desenvolvimento para o setor
pesqueiro.
A Geografia apresenta como objeto de estudo: o espaço geográfico, nesse
sentido, SANTOS (1986, p.114) afirma: “Se a ciência se define por seu objeto, nem
sempre a definição da disciplina leva em conta esse objeto. Este é, particularmente,
o caso da Geografia, cuja preocupação com seu objeto explícito – o espaço social –
foi sempre deixada em segundo plano”. Para Milton Santos, o conceito de espaço é
indivisível do homem que o habita e o modifica todos os dias. O espaço é palco de
contradições, tensões, resistência e de lutas, é local onde as práticas e as relações
socioculturais são construídas, vivenciadas e fortalecidas. SANTOS (2002, p. 120)
define que: “O espaço é, antes do mais, especificação de todo social, um aspecto
particular da sociedade global”.
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Destarte, o espaço e a sociedade estão intimamente conectados/interligados,
sendo que o espaço converte-se em elemento imprescindível para a existência e
reprodução do ser humano. CORRÊA (2003, p. 27 - 28) corrobora esta concepção e
enfatiza a importância da relação entre o homem e o espaço para o progresso da
sociedade: “Uma sociedade só se torna concreta através de seu espaço, do espaço
que ela produz e, por outro lado, o espaço só é inteligível através da sociedade. Não
há, assim, por que falar em sociedade e espaço como se fossem coisas separadas
que nos reuniríamos a posteriori, mas sim de formação socioespacial [...] Em
realidade o espaço organizado pelo homem desempenha um papel na sociedade,
condicionando-a, compartilhando do complexo processo de existência e reprodução
social”.
A elaboração da presente dissertação demandou leituras e estudos de vastas
fontes. No âmbito da Geografia buscou-se assentar o suporte teórico em escritores e
intelectuais como Milton Santos, Paul Claval, Paulo César da Costa Gomes, Roberto
Lobato Corrêa, Francisco Mendonça, Salete Kozel, Rogério Haesbart da Costa,
Eduardo Cardoso, Bernardo Mançano Fernandes, Marcos Aurélio Saquet, Marcelo
Lopes Souza, Eliseu Savério Sposito entre outros, que além da fundamentação
teórica-conceitual na categoria de análise território também forneceram subsídios
sobre a relevância da Geografia e o papel do geógrafo na sociedade atual. Esse
profissional precisa tomar como ponto de partida a forma de ser, sentir e agir,
procurando por meio de suas experiências e vivências singulares, conhecer e
descrever o mundo para que assim, possam descobrir novos horizontes.
Nesse aspecto, a Ciência Geográfica possibilita o fornecimento de subsídios
necessários para a realização de uma análise holística da real situação em que se
encontra a atividade pesqueira no Estado de Rondônia, além de retratar a realidade
vivida

e

todas

as

dificuldades

enfrentadas

pelos

pescadores

artesanais

rondonienses. PAUL CLAVAL (2011) evidenciou a magnitude da Geografia para
toda a humanidade e declarou a capacidade que esta Ciência Social apresenta para
a compreensão e a interpretação da realidade da vivida pelo ser humano, pois o
olhar geográfico ensina a desvendar o jogo das forças naturais, a acumulação do
trabalho humano e os distintos sucessivos dos lugares. A geografia analisa e
interpreta a realidade observável ao mesmo tempo que compreende como ela é
vivida pelos habitantes, fazendo parte dos saberes indispensáveis a toda sociedade.
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A apropriação da natureza, a construção dos territórios pesqueiros e o
progresso das tradicionais comunidades ribeirinhas estão historicamente atrelados
ao desenvolvimento das atividades pesqueiras. Para as populações ribeirinhas, a
pesca alcança várias dimensões, sendo que as duas principais e que serão
analisadas nesta pesquisa são: no âmbito econômico - uma das principais atividades
geradora de emprego e de renda; e a segunda, no âmbito sociocultural - onde a
pesca constitui um elemento importante na construção das relações socioculturais,
no modo de ser e viver dessas comunidades tradicionais.
A pesca artesanal é definida como uma relevante atividade socioeconômica
que

proporciona

processos e

dinâmicas

riquíssimas

para

os

estudos e

desenvolvimento de pesquisas – trabalhos – no campo da Ciência Geográfica, além
disso, a busca pela apropriação e emancipação dos Territórios Pesqueiros resultam
em contradições, tensões e conflitos que caracterizam o atual cenário pesqueiro
artesanal. CARDOSO (2003, p. 3 - 6) ratifica todos estes aspectos pesqueiros
supracitados ao afirmar:
Como uma atividade social e econômica, a pesca continental e marítima
possui atributos espaciais, ainda que realizada na fluidez do meio aquático.
Guarda uma especificidade, pois o objeto de trabalho é mediado pela ação
humana. Embute conflitos pela apropriação dos espaços, territórios e
recursos pesqueiros. [...] A atividade pesqueira aparece assim como uma
interface de processos naturais e sociais extremamente ricas para a análise
geográfica, na busca de desvendar a dinâmica de apropriação e conflito
presentes no mar e nas águas continentais.

Na pesca artesanal, os pescadores são agentes sociais – os verdadeiros
protagonistas – que através de seu trabalho, conhecimentos e técnicas adquiridas
ocupam e se apropriam da natureza, e passam assim, a produzir o espaço local –
espaço pesqueiro – que resultarão por fim, na criação/formação dos Territórios
Pesqueiros Artesanais. RIOS (2012, p. 23) ressalta cada uma das etapas pesqueiras
até a produção do Território Pesqueiro Artesanal:
Assim, à medida que pescadores artesanais se apropriam da natureza e
retiram os recursos necessários à sua sobrevivência, os mesmos estão
produzindo o espaço local. Cabe destacar que estes possuem formas e
lógicas diferenciadas na apropriação da natureza, que por sua vez serão
refletidas na produção do espaço local e na construção dos territórios
pesqueiros.
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O Setor Pesqueiro Artesanal brasileiro destaca-se pela sua magnitude na
geração de empregos (trabalho) no país, contribuindo direta ou indiretamente para o
sustento (independência econômica e financeira) e a sobrevivência de milhões de
famílias brasileiras.
Em se tratando da Região Norte, a atividade pesqueira artesanal torna-se
ainda mais relevante ao analisarmos os dados e informações obtidos em órgãos e
instituições públicas (governamentais) e privadas. Segundo dados do Ministério da
Pesca e Aquicultura (MPA, 2012), até 2010 existiam mais de 853.000 pescadores
artesanais registrados e ativos no Brasil, esses profissionais compõem comunidades
tradicionais pesqueiras que sobrevivem direta/indiretamente da pesca artesanal.
Sendo que, somente na Região Norte, estavam presentes aproximadamente 40% do
total de pescadores registrados (formais), demonstrando a importância da atividade
pesqueira, que em muitos casos, firma-se com a única fonte de renda familiar.
Além deste fato, a pesca artesanal na Região Norte consolida-se cada vez
mais com o passar do tempo, mantendo a posição de liderança nacional quando
analisamos a produção da pesca extrativa continental, sendo esta região brasileira a
maior produtora desta modalidade pesqueira, representando mais da metade (55%)
do total de capturas no ano de 2011, segundo estatísticas fornecidas pelo MPA
(2012).
O setor pesqueiro nacional é promissor e apresenta suas potencialidades
ainda inexploradas, possuindo notável expressão dentro da economia nacional.
Nesse aspecto, ao analisar o PIB (Produto Interno Bruto) do setor do agronegócio
brasileiro podemos constatar a importante contribuição da economia pesqueira para
o fortalecimento e crescimento desse setor econômico, gerando aproximadamente
US$ 34,4 bilhões/ano segundo FREITAS et al. (2016, p. 146).
A produção brasileira de pescado é composta pela pesca extrativa e pelo
cultivo/criação de organismos aquáticos (aquicultura). Segundo dados divulgados no
último Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura fornecido pelo Ministério da Pesca
e Aquicultura (MPA, 2012) referente ao ano de 2011, a pesca extrativa continental e
marinha – modalidade de pesca artesanal – representou aproximadamente 60% do
total da produção nacional de pescado naquele ano (1.431.974,4 toneladas). Outro
dado relevante, diz respeito ao significativo crescimento da produção de pescado
brasileiro em 2011, que representou um incremento de aproximadamente 13,5% em
relação ao ano anterior (2010).
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De acordo com informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – (IBAMA, 2004), na Região Amazônica, a pesca
assume imensa relevância socioeconômica visto que constitui fonte vital de
alimentação, cultura, lazer, ocupação de mão-de-obra (trabalho) e geração renda
para população local, ademais, a referida região desponta no cenário nacional da
produção de pescado sendo responsável por grande parcela da produção brasileira.
Na Amazônia, a rede hidrográfica constitui papel determinante na ocupação,
fixação e desenvolvimento da região. As populações amazônicas possuem raízes
históricas e culturais vinculadas a pesca artesanal, sendo esta atividade, o principal
meio de sobrevivência em várias comunidades ribeirinhas. A localização das
comunidades amazônicas, em muitos casos, não é descrita por avenidas, ruas,
travessas, estradas ou bairros, mas sim pelos afluentes dos rios.
Ao realizar a análise do Setor Pesqueiro Artesanal em Rondônia, esta
dissertação embasou-se na Ciência Geográfica – que subsidiou todos os
instrumentos teórico-conceituais para empreender as etapas e mecanismos
necessários a realização da pesquisa. Os conceitos geográficos foram fundamentais
para alcançar os objetivos propostos em sua integralidade e de forma exitosa. O
Território foi a categoria de análise geográfica aplicada nesta dissertação. Para
entender o modo de ser e viver e o trabalho desempenhado pelo pescador artesanal
faz-se imprescindível conhecer como este agente social estabelece seu território e
as relações de poder existentes em torno dele. RIOS (2012, p. 61) ressalta como é
construído o território pesqueiro artesanal e reafirma a importância dele para o
desenvolvimento das comunidades tradicionais pesqueiras:
E no sentido de entender o território a partir da apropriação e do uso que a
sociedade faz do espaço geográfico, que procuramos compreender como
se dá a relação dos territórios da pesca artesanal [...] No caso dos
pescadores artesanais, o território é formado a partir da apropriação do
espaço, onde os agentes sociais estabelecem as suas relações de poder.
Dessa forma, considerando o território como espaço apropriado [...]
pescadores artesanais estabelecem suas relações de poder sobre o mesmo
e ali desenvolvem suas atividades, projetam trabalho humano.

Destarte, é preciso compreender o território pesqueiro a partir do uso e da
apropriação dos pescadores artesanais sobre o espaço geográfico. Na Região
Amazônica, a prática da atividade pesqueira artesanal é responsável pela criação
destes territórios, que são indispensáveis para a reprodução social, cultural e
econômica destas comunidades.
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Constata-se

então,

a

pesca

artesanal

como

importante

atividade

socioeconômica, que modifica e transforma no tempo e no espaço as histórias dos
grupos sociais que as praticam, possibilitando a sua sobrevivência e o seu sustento,
além da sua reprodução sociocultural.
Porém, ao lado dessa enorme relevância, existem diversos gargalos e
barreiras para o desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, severos
problemas estruturais e socioeconômicos que tendem, no longo prazo, a
comprometer o desempenho integral da cadeia produtiva pesqueira.
A Amazônia é uma região única e complexa, representando um grande
mosaico, e as várias dimensões e escalas (local, regional, nacional e global) que
estão presentes devem ser levadas em consideração pois há uma forte
conexão/interdependência entre elas, influenciando os atuais cenários e as
dinâmicas amazônicas, o que torna ímpar e de grande responsabilidade o estudo
desse patrimônio natural.
Desse modo, ao desenvolvermos pesquisas referentes à Amazônia sempre
devemos considerar os diversos vetores resultantes das forças que atuam nessa
vasta região. A região Amazônica é um território estratégico para todo o planeta,
despertando sentimentos distintos como admiração, interesse e cobiça por parte dos
vários atores: locais, regionais, nacionais e internacionais – sejam de instituições e
autarquias governamentais, grandes corporações/conglomerados nacionais e
multinacionais, organizações de constituição mista (público-privadas) como as ONGs
até chegar às comunidades locais (populações tradicionais amazônicas) que
valorizam e preservam seus territórios.
BECKER (2005) enfatiza este contexto Amazônico, composto por suas
multiescalas e dimensões ao afirmar que: “Considerada uma região estratégica para
o mundo, a Amazônia, hoje, não é mais uma mera fronteira de expansão de forças
exógenas nacionais ou internacionais, mas sim uma região no sistema espacial
nacional, com estrutura produtiva própria e múltiplos projetos de diferentes atores
[...] Verifica-se o fortalecimento do que se chama de coerção velada. Pressões de
todo tipo para influir na decisão dos Estados sobre o uso de seus territórios. Essa
mudança está ligada intimamente à revolução científico-tecnológica e às
possibilidades criadas de ampliar a comunicação e a circulação no planeta através
de fluxos e redes que aceleram o tempo e ampliam as escalas de comunicação e de
relações, configurando espaços-tempos diferenciados. As redes são desenvolvidas
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nos países ricos, nos centros do poder, onde o avanço tecnológico é maior e a
circulação planetária permite que se selecionem territórios para investimentos,
seleção que depende também das potencialidades dos próprios territórios. Ocorre
que ao se expandirem e sustentarem as riquezas circulante, financeira e
informacional, as redes se socializam. E essa socialização está gerando movimentos
sociais importantes”.
Portanto, em todo o planeta – com especial atenção para a Amazônia – o
grande avanço da ciência, as inovações tecnológicas e desenvolvimento
informacional constituem a base da reorganização do espaço e da sociedade. A
globalização se caracteriza pelo avanço do capital – que sobrepujam e impõem-se
sobre as fronteiras/barreiras físicas – e dos processos de produção em escala
global, possibilando num mesmo subespaço, a existência de diversos circuitos
espaciais produtivos. Nos últimos anos, as populações tradicionais da Amazônia
vêm enfrentando graves problemas resultantes da fragmentação das coerências
territoriais endógenas, impostos pelas lógicas das redes (exógenas/globais) das
grandes corporações/empresas aos lugares.
É assim que o espaço geográfico pode ser compreendido como uma
acumulação desigual de tempos, conceito estabelecido pelo grande geógrafo Milton
Santos, o que acaba revelando a coexistência entre diferentes temporalidades num
mesmo lugar, região ou território. Na Amazônia, a imposição dessa lógica global das
grandes corporações resulta na fragmentação das coerências territoriais endógenas,
causando interferências no planejamento, na organização, na regulação e no uso
dos territórios.
Em Rondônia, exemplos influenciados por esta nova dinâmica definida por
Milton Santos como técnico-científica-informacional, são as grandes obras do PAC
(Programa de Aceleração do Crescimento) financiadas pelo Governo Federal no
estado, como a construção das Usinas Hidrelétricas (UHE) de Santo Antônio e Jirau
(Complexo do Rio Madeira). Também o significativo investimento no complexo
portuário e hidroviário de Porto Velho (Porto Graneleiro) pelo Governo Estadual,
além de obras de infraestruturas como pontes e viadutos para permitir o fluxo de
pessoas e o escoamento da produção. Por fim, citamos a expansão do agronegócio
principalmente no sul do estado rondoniense e a vinda de grandes projetos e
empreendimentos do setor privado, ocasionando sérias tensões, conflitos e a
(des)territorialização das populações tradicionais locais.
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Todas essas obras e empreendimentos supracitados, sejam públicos ou
privados, causam transformações socioespaciais e afetam diretamente ou
indiretamente as comunidades tradicionais amazônicas, produzindo severas
alterações na autonomia, planejamento e gestão territorial. MILTON SANTOS (1997,
p. 51) evidenciava esse fenômeno de artificialização do espaço e verticalidade
promovida nas relações com as populações e habitantes locais: "O espaço é hoje
um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por sistemas de ações
igualmente imbuídos de artificialidade e, cada vez mais, tendentes a fins estranhos
ao lugar e a seus habitantes".
Assim, é relevante salientar, que os territórios pesqueiros estão submetidos à
ameaças e atuações externas nocivas, tornando-se área de interesse de diversos
grupos (econômicos e políticos) gerando tensões e conflitos que prejudicam a
prática da atividade pesqueira, causando redução da produção de pescado e
afetando diretamente a vida e o sustento/manutenção das comunidades ribeirinhas,
criando barreiras à existência e a continuidade desses territórios.
Nesse aspecto, estudar a pesca é importantíssimo não apenas ponto de vista
socioeconômico, mas também ambiental e ecológico, devido a extrema relevância,
não somente para o Brasil, mas também para toda a humanidade, pois a área de
atuação pesqueira artesanal em Rondônia – assim como nos demais estados da
Amazônia – é constituída por uma importante e rica biodiversidade, e a sua
preservação passa pela atuação dos povos da floresta (populações amazônicas
tradicionais) como indígenas, pescadores, quilombolas e extrativistas; que respeitam
e sentem-se partes destes territórios, protegendo os recursos naturais de outras
culturas exógenas e da devastadora lógica capitalista.
Em Rondônia, a pesca constitui-se em uma das atividades socioeconômicas
de grande expressão dentro das potencialidades do Estado. O setor pesqueiro
artesanal contribui para criação de emprego (trabalho), geração de renda,
alimentação (segurança alimentar e nutricional) e para o fortalecimento da cultura da
população rondoniense. Diante deste fato, torna-se necessário conhecer o universo
da pesca artesanal no Estado de Rondônia, tanto para realizar o ordenamento da
atividade pesqueira, quanto no sentido de vir a subsidiar políticas públicas para este
notável setor produtivo.
O sistema hidrográfico de Rondônia apresenta como base 03 (três) grandes
rios: Guaporé, Mamoré e Madeira, que interligados nessa ordem formam uma só
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calha. O Rio Mamoré, oriundo do complexo andino boliviano, recebe o Rio Guaporé
no Distrito de Surpresa, município de Guajará-Mirim. Já em Vila Nova (município de
Nova Mamoré) o Rio Mamoré deságua no Rio Madeira juntamente com o Rio Beni,
também originário dos Andes.
A hidroquímica dos rios Madeira e Mamoré é caracterizada pela riqueza de
nutrientes (Ca, Mg, K, Si, Na), oriundo dos sedimentos andinos que torna suas
águas turvas e barrentas. O Rio Guaporé, de águas limpas, devido a sua
conformação física é rico em baias, várzeas e lagos o que favorece a produção
pesqueira.
Os 03 (três) fatores que determinam a produtividade primária total nos
ecossistemas fluviais da Região Amazônica são: as grandes áreas marginais
(constituídas por lagos, lagoas, baias e várzeas), os nutrientes e a luz solar. A
planície inundável do Rio Madeira, é um fator determinante para a produção de
alimentos para os peixes. O potencial pesqueiro na rede hidrográfica do Estado de
Rondônia é significativo, apresentando vasta variedade de espécies de peixes e
ofertando alimentação para as comunidades tradicionais pesqueiras rondonienses.
A pesca artesanal no Estado de Rondônia envolve um contingente
significativo da população, sobretudo ribeirinha, que retira dela, a principal fonte de
sustento e renda. Estão localizadas no estado 17 (dezessete) Colônias de
Pescadores Artesanais, cada Colônia presente em seu respectivo município
rondoniense, sendo a Z-1 Tenente Santana, localizada na margem do Rio Madeira
em Porto Velho, que congrega o maior número de pescadores ativos, cerca de 2.500
(dois mil e quinhentos) e também a maior área de captura, em um total superior a
500 km de extensão. Na bacia do Guaporé-Mamoré, estão localizadas as Colônias
de Pescadores Z-2 de Guajará-Mirim, Z-3 de Pimenteiras do Oeste, Z-4 de Costa
Marques, Z-10 de São Francisco do Guaporé, Z-11 de Cabixi, Z-13 de Nova Mamoré
e Z-16 de Seringueiras, todas agregando a quantidade aproximada de 1.110 (hum
mil cento e dez) pescadores. A bacia do Rio Machado congrega as Colônias Z-5 de
Machadinho do Oeste, Z-9 de Ji-Paraná, Z-12 de Presidente Médici, Z-14 de
Pimenta Bueno, Z-15 de Jaru e Z-17 de Buritis, colônias estas, consideradas
menores, em relação ao esforço de captura e que possuem cerca de 800
(oitocentos) pescadores. Na bacia do Rio Jamari estão as outras 3 (três) Colônias de
Pescadores: Z-6 de Candeias do Jamari, Z-7 de Itapuã do Oeste e Z-8 de
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Ariquemes, congregando cerca de 835 (oitocentos e trinta e cinco) pescadores
artesanais.
Diante dos fatos, entender o modo de vida e o trabalho dos pescadores
artesanais rondonienses, considerando a apropriação, a produção e a interação com
o espaço geográfico até a seu último estágio, a construção dos Territórios
Pesqueiros, torna-se necessário, na busca da formulação de estratégias que
alavanquem a Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal, contribuindo deste modo, para
o progresso para o Setor Pesqueiro Artesanal e o Bem-Estar social destas
populações tradicionais.

1.1

OBJETIVO GERAL

Esta dissertação apresenta como Objetivo Geral: Analisar o Setor Pesqueiro
Artesanal Estadual, centrando-se em mensurar a importância socioeconômica deste
Setor Produtivo para o Estado de Rondônia.

1.1

OBJETIVO ESPECÍFICOS

1) Caracterizar a Atividade Pesqueira Artesanal estadual no âmbito de sua Estrutura
Produtiva (Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal);
2) Calcular e determinar o Custo da Produção Pesqueira Artesanal (CPP)
rondoniense;
3) Pesquisar e Registrar os Preços (valores comercializados) das principais espécies
de pescado comercializadas em Rondônia;
4) Realizar um levantamento Global da Metodologia de Produção, dos Tipos de
Embarcações, das Espécies Capturadas, da Comercialização, do Beneficiamento e
da Infraestrutura do Setor Pesqueiro Artesanal do Estado de Rondônia.

1.2

PESCA ARTESANAL: DEFINIÇÃO
Nesta obra científica, os conceitos e a definição da Pesca Artesanal, foram

extraídos após minuciosa Revisão Bibliográfica de autores e pesquisadores da Área
Pesqueira, além de fontes Oficiais - Órgão e Instituições Públicas - como o Ministério
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da Pesca e Aquicultura (MPA). Todo esse processo visou a construção de um sólido
aparato/arcabouço teórico-conceitual sobre o assunto estudado.
Buscando-se um conceito para pesca artesanal, destaca-se DIEGUES (1988)
ao citar CARDOSO (2001, p. 1) que afirma que é:
[...] aquela realizada com embarcações pequenas ou de médio porte,
motorizadas ou não, sem instrumentação de bordo e onde a remuneração
se faz através da venda do pescado para atravessadores, peixarias, bancas
de peixe ou banca própria, podendo ocorrer ainda atividades econômicas
complementares sazonais.

RODRIGUES, J. A.; GIUDICE (2011, p. 117) descrevem as principais
características relativas a pesca artesanal: “A pesca artesanal enquanto atividade
comercial é aquela realizada [...] pelo trabalho manual do pescador [...] a atividade
artesanal é definida com base nos equipamentos que são utilizados, tipo de
embarcação que está sendo utilizada, e na quantidade de pescado obtido”.
Nesse aspecto, SILVA (2013, p. 29) cita o Ministério da Pesca e Aquicultura
(MPA, 2013) para conceituar a pesca artesanal:
A pesca artesanal como uma atividade econômica que é realizada pelos
pescadores de forma autônoma ou de regime de economia familiar,
podendo ser realizada a pesca em parceria, com embarcações de médio e
pequeno porte e petrechos sem sofisticação. Além disso, os insumos para a
pescaria são adquiridos em mercado local. Quanto aos saberes dos
pescadores, as instituições relatam que na pesca artesanal são passadas
de pai para filho, pelos mais velhos da comunidade pesqueira ou pela
interação com os companheiros de pesca.

A pesca artesanal tem como características o uso de embarcações a motor e
redes confeccionadas em náilon (DIEGUES, 1983). Além disso, é uma atividade
praticada principalmente através da mão-de-obra familiar, com embarcações de
pequeno e médio porte, canoas, chatas, jangadas (pesca marinha). Sua atuação é
em rios, lagos, cachoeiras, lagoas e nas proximidades da costa brasileira. Os
equipamentos utilizados pelos pescadores artesanais caracterizam-se por serem os
mais variados possíveis em função da espécie a ser capturada. Os equipamentos
para a realização da atividade pesqueira utilizados com maior frequência são os
seguintes: arrasto simples, rede de cerco, rede de emalhe, linha, anzol, tarrafa,
espinhel, rede caçoeira ou descaída etc.
LOPES (2004, p. 14) define a Pesca Artesanal Comercial ou de Pequena
Escala, destacando também, a imensa contribuição da modalidade pesqueira
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artesanal para a produção nacional de pescado: “A Pesca Artesanal Comercial ou
de Pequena Escala, combina a obtenção de alimento para consumo próprio com a
finalidade comercial. Utilizam barcos de médio porte, adquiridos em pequenos
estaleiros ou construídos pelos próprios pescadores. Podem ter propulsão
mecanizada ou não [...] Utilizam normalmente equipamentos básicos de navegação,
em embarcações geralmente de madeira, com estrutura capaz de produzir volumes
pequenos ou médios de pescado. Forma a maior porção da frota brasileira e
acredita-se responder por aproximadamente 60% do volume das capturas
nacionais”.
CARDOSO (2001, p. 35) ressalta aspectos relevantes da atividade pesqueira
artesanal, referindo-se tanto ao instrumental e modalidades técnicas pesqueiras
quanto a organização social presente na prática das pescarias:
A chamada pesca artesanal envolve uma diversidade de modalidades
técnicas, modos de apropriação dos recursos pesqueiros, forma de
organização da produção e distribuição dos rendimentos. Sua definição não
deve apenas estar atrelada à questão instrumental tecnológica empregada
nas capturas e sim às formas de organização social das pescarias.

Por fim, RIOS (2012, p. 42) declara que: “A pesca artesanal é compreendida,
em síntese, como uma profissão desenvolvida pelos pescadores artesanais, que traz
consigo características particulares em seu desenvolvimento, seja na sua relação
sociocultural com os pescadores e suas famílias ou na sua relação com a natureza.
Essas características irão diferenciá-los das demais categorias”.
1.2.1 PESCADORES ARTESANAIS
Os Pescadores Artesanais são os “atores sociais” responsáveis pela
realização da atividade pesqueira. DIEGUES (1973, p. 111) conceitua de forma
abrangente os pescadores artesanais:
Pescadores artesanais podem ser definidos como aqueles que, na
captura e desembarque de toda classe de espécies aquáticas,
trabalham sozinhos e/ou utilizam mão-de-obra familiar ou não
assalariada, explorando ambientes ecológicos como o rio, o mar, o lago,
o igarapé, a lagoa e a cachoeira [...] sua produção é total ou parcialmente
destinada ao mercado. O pescador artesanal pode ou não ser
profissional. Ele é um profissional quando faz da pesca seu único meio de
vida ou quando é da atividade pesqueira que retira seus rendimentos.
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Nesse contexto, ALVES (2015, p. 34 – 35) considera a Lei nº. 11.959, de
29/06/2009, ao definir o pescador profissional: “A Lei nº. 11.959, de 29 de junho de
2009 dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura e da Pesca [...] Os pescadores amadores praticam a pesca sem fins
econômicos, por lazer ou esporte. Por outro lado, os pescadores profissionais são
aqueles que trabalham por conta própria [...] de forma autônoma ou em família, são
possuidores dos meios de produção e/ou possuem acesso a esses meios”.
RIOS (2012) conceitua de forma ampla e profunda os pescadores artesanais,
considerando seus principais elementos constituidores e as dinâmicas encontradas
na atividade pesqueira:
Os pescadores artesanais se caracterizam, principalmente, pela prática da
pesca como principal atividade de sobrevivência e pelas relações
estabelecidas entre estes e o ambiente no qual desenvolvem suas
atividades [...] Por se tratar da principal atividade desenvolvida por esse
grupo, ou seja, a forma com que estes se apropriam da natureza para
garantir sua sobrevivência e reprodução social [...] Outro fator que os
diferencia é a propriedade dos meios de produção, visto que os pescadores
artesanais são os donos dos seus instrumentos de trabalho [...] Embora
haja a retirada de parte da produção para seu consumo e de sua família, a
maior parte é destinada à comercialização [...] Em alguns lugares, devido à
exploração dos atravessadores, as mulheres dos pescadores são
encarregadas da comercialização do peixe em mercados, feiras etc.,
reforçando a ideia da pesca artesanal como uma atividade de base familiar.

Há, na pesca artesanal, basicamente o trabalho manual do pescador, em
todas as etapas, incluindo a manipulação das artes de pesca (redes e outros
apetrechos).

DIEGUES (1973, p. 112) assevera que: “É o próprio pescador

artesanal que faz ou conserta os aparelhos de pesca, movimenta a embarcação,
procura os locais apropriados para a captura, pesca e vende o produto. Em suma,
ele é proprietário dos meios de produção”.
Por fim, DIEGUES (1983, p. 197 - 198) resume de forma coesa os
pescadores artesanais, a partir de um conjunto de peculiaridades que os definem
como um relevante grupo social que possui a pesca (atividade pesqueira) como a
essência (cerne) de suas relações sociais e profissionais:
Grupo possuidor de uma profissão [...] O que caracteriza o pescador não é
somente o viver da pesca, mas é sobretudo a apropriação real dos meios de
produção; o controle do como pescar e o que pescar, em suma o controle
da arte de pesca. O domínio da arte exige dele uma série de qualidades
físicas e intelectuais que foram conseguidas pelo aprendizado na
experiência, que lhe permitem se apropriar também dos segredos da
profissão.
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1.3

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA: FUNDAMENTAÇÃO E RELEVÂNCIA

Desde o período Pré-Histórico, a atividade pesqueira artesanal consolidou-se
como fonte vital de alimento para toda a humanidade, transformando-se em
condição indispensável para sua sobrevivência. CARDOSO (2001) ratifica a
relevância da atividade pesqueira para o ser humano e destaca que há muito tempo
o fazer pesqueiro faz parte da vida do homem e de seus antepassados: “O fazer
pesqueiro está presente desde a pré-história da humanidade. Como atividade
extrativa compôs a dieta alimentar de grupos humanos ancestrais”.
Por tratar-se de um tema de estudo tão expressivo e dinâmico, além de fazer
parte do cotidiano vivido pelas populações humanas, a pesca artesanal apresenta
diversificadas formas de abordagens, podendo ser analisadas e/ou estudadas sobre
diferentes enfoques e olhares científicos. A decisão sobre qual abordagem será
adotada pelo autor dependerá, na maioria dos casos, dos objetivos principais da
pesquisa científica e das metas definidas pelo pesquisador para serem atingidas.
O estudo da atividade pesqueira artesanal encontra um enorme espaço e
respaldo dentro das ciências, estabelecendo importantes vínculos e ligações entre
as mesmas. SOUZA (2004, p. 1) corrobora com estas afirmações, traduzindo a
complexidade do estudo da pesca artesanal, que apresenta várias dimensões
(multidimensional) e abordagens (interdisciplinar):
A atividade pesqueira é uma forte característica das populações humanas
[...] Estas relações de conhecimento, interações com o ambiente, mudanças
no modo de vida e na forma de exploração dos recursos naturais, têm sido
frequentemente analisadas através de variados enfoques que abordam
aspectos socioeconômicos, culturais, ecológicos, dentre outros. Sob esta
perspectiva, o seu estudo fundamenta-se numa abordagem interdisciplinar,
permitindo estabelecer diálogos e conexões entre as ciências, buscando
compreender a lógica e a realidade que permeiam a análise das interações
entre os pescadores e os recursos pesqueiros.

Portanto, os estudos/pesquisas no âmbito pesqueiro consolida-se como
interdisciplinar e as suas mais variadas dimensões (econômica, social, cultural,
ambiental, ecológica, etc.) são relevantes para o seu entendimento e imprescindíveis
para formulação de estratégias que contribuam para alavancar o progresso do Setor
Pesqueiro Artesanal, e promover melhorias nas condições em que vivem as
tradicionais comunidades ribeirinhas da Amazônia.
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Deste modo, a pesca artesanal caracteriza-se por ser um “campo” rico, amplo
e frutífero para análise e os debates entre as ciências – e a Geografia está inserida
nesse contexto. A atividade pesqueira artesanal alcança/atinge várias dimensões
(multidimensional),

sendo

todas

elas

importantes

e

necessárias

para

o

desenvolvimento desta atividade. Porém, para as populações ribeirinhas, a
dimensão econômica e a dimensão social são as duas principais que estão em
“evidência”, sempre vindo à tona como pontos cruciais a serem abordados nos
debates e estudos pesqueiros.
Neste sentido, RODRIGUES, J. A.; GIUDICE (2011, p. 116) citam MARCONI
E PRESOTTO (2007, p. 120) ressaltando o papel fundamental da organização
econômica e como esta dimensão se sobrepõe, passando a exercer vínculos
inseparáveis com a organização social: “[...] toda organização social, sejam elas
simples ou complexas, são regidas por uma organização econômica. Todavia, os
aspectos de produção e consumo variam muito de cultura para cultura, no tempo e
no espaço.
A Ciência Geográfica oferece robustos aportes teóricos que comprovam a
importância da análise socioeconômica. Assim, o âmbito socioeconômico é de suma
importância, transformando-se em ferramenta indispensável nos estudos e
discussões que almejem o desenvolvimento do Setor Pesqueiro Artesanal no estado
de Rondônia.
MILTON SANTOS (1979, p. 10) expressa à imperiosa relação entre o espaço
e a FES (Formação Econômica e Social) ao afirmar que:
O espaço reproduz a totalidade através das transformações determinadas
pela sociedade, modos de produção, distribuição da população, entre outras
necessidades, desempenham funções evolutivas na formação econômica e
social, influencia na sua construção e também é influenciado nas demais
estruturas de modo que torna um componente fundamental da totalidade
social e de seus movimentos.

Nesse aspecto, para Santos, a natureza social e econômica da sociedade é
imprescindível ao analisarmos o espaço - que é o objeto de estudo da Ciência
Geográfica, e para a compreensão das dinâmicas sociais e suas conexões com o
mundo vivido em toda a sua totalidade.
Como será comprovado/atestado geograficamente, o espaço é anterior ao
território, sendo caracterizado como elemento indispensável na construção territorial.
Portanto, o território se forma a partir do espaço. Observa-se, porém, que o espaço
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não consiste em apenas um palco ou cenário receptor de ações e nem serve
meramente de substrato para a constituição do território. De acordo com MARTINS
(1999) o espaço mantém relações intrínsecas com a lógica capitalista - as forças
produtivas são apropriadas pelo capital, dessa forma, a esfera/natureza econômica
converte-se em componente primordial do espaço:
O espaço não é um mero receptáculo das coisas produzidas pelas
atividades humanas. Como meio e objeto de trabalho universal que é,
constitui-se como necessidade e condição prévia de toda a atividade
prática, econômica, logo, da manifestação da própria vida. Ele próprio
constitui uma força produtiva, da qual o capital também se apodera para
criar as condições gerais de sua reprodução.

Nesse sentido, a base espacial - que servirá de alicerce/substrato para a
construção do território, encontra-se diretamente interligada com o modo de
produção (setor produtivo) da sociedade. Portanto, desde o seu nascimento, o
território recebe relevantes influências e estímulos resultantes desta conexão com a
esfera econômica traduzidas nas relações sociais de produção. Em se tratando do
Território

Pesqueiro

Artesanal,

a

dinâmica

socioeconômica

foi

analisada

minuciosamente, pois consistirá de elemento crucial para impulsionar o progresso do
Setor Pesqueiro e desenvolvimento para as populações pesqueiras ribeirinhas
rondonienses. BOLIGIAN & ALMEIDA (2003, p. 241) evidenciaram a dominante
perspectiva econômica e sua magnitude na constituição territorial: “A base espacial
onde estão dispostos objetos, formas e ações construídas pelos atores sociais e
historicamente determinadas segundo as regras do modo de produção vigente em
cada época, ou seja, pelas relações sociais de produção”.
O espaço formulado e debatido por Milton Santos consiste no espaço
enquanto totalidade, pensando em uma escala do global ao local. A totalidade então
se converte em fator imprescindível para compreensão do espaço e de todas as
suas dinâmicas. SAQUET & SILVA (2008, p. 32) ratifica a totalidade e o tempo como
importantes categorias para análise espacial, enfatizando o seu forte vínculo com
perspectiva Econômica e Social: “Totalidade e tempo são categorias fundamentais
para o estudo do espaço. A totalidade possui caráter global e tecnológico;
apresenta-se pelo modo de produção, pelo intermédio da FES (Formação
Econômica e Social) e da história”.
Destarte, esta dissertação ao desenvolver suas pesquisas científicas voltadas
para o campo/âmbito pesqueiro – especificamente à atividade pesqueira artesanal
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no estado de Rondônia – fundamentou-se na análise das 02 (duas) principais e
estratégicas dimensões: a dimensão econômica e a dimensão social. A área de
estudo

pesqueira,

como

vista

anteriormente,

engloba

várias

dimensões

(multidimensional) e abordagens (interdisciplinar) podendo ser analisadas e/ou
estudadas sobre diferentes enfoques e olhares científicos.
Para a Ciência Geográfica – alicerce e fundamentação teórico-conceitual
desta dissertação, assim como para a Sociologia, a Antropologia e os demais ramos
das Ciências Sociais: As perspectivas econômica e social são imprescindíveis para
compreendermos o ser humano isoladamente, com suas atitudes e comportamentos
individualizados, assim como em seu meio social, com as suas relações e interações
com a sociedade e o mundo que os cercam. Portanto, a análise socioeconômica
contribui para interpretação da realidade vivida pelo homem e a compreensão do
mundo enquanto sua totalidade, em todas as suas dinâmicas espaciais e temporais.
Destarte, para a Geografia, as relações econômicas e sociais encontram-se
intrínsecas com o espaço geográfico, não sendo possível dissocia-las. Assim, o
território carrega todas as minúcias resultantes desta conexão/interligação. Ao
estudarmos o Território Pesqueiro Artesanal adentramos na sua natureza
socioeconômica visando o detalhamento e a compreensão deste campo científico,
só assim, torna-se possível a elaboração de estratégias precisas voltadas para a
promoção – efetiva – de benefícios para as populações tradicionais ribeirinhas e
para impulsionar o desenvolvimento do Setor Pesqueiro estadual.
A presente dissertação, ao abordar a área pesqueira artesanal, centrou-se no
estudo dos pescadores artesanais (agentes sociais) como figuras centrais –
protagonistas – dentro do Território pesqueiro. Estes profissionais são os atores
principais, responsáveis pela construção, apropriação e emancipação do Território
Pesqueiro Artesanal. Diante deste relevante fato, constitui-se como um pré-requisito
crucial, que todas as políticas públicas ou governamentais adotadas sejam
elaboradas conjuntamente com as populações pesqueiras ribeirinhas amazônicas
que residem, utilizam e protegem os recursos naturais das ameaças externas e da
devastadora lógica capitalista.
Nesse aspecto, fatores como a ausência de monitoramento, fiscalização e
controle, falta de investimentos e escassez de políticas contínuas e efetivas pelo
Poder Público (Estado), restam para as comunidades ribeirinhas amazônicas
tomarem para si a responsabilidade e o árduo compromisso da proteção e
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emancipação de seus territórios, tornando-se sentinelas avançadas (destemidos
guardiões) da Amazônia. Estes povos possuem papel primordial na defesa e
garantia da sobrevivência de sua rica cultura, identidade e seus tradicionais modos
de vida, além de contribuírem com a preservação ambiental de todo o ecossistema
da região Amazônica, possibilitando a sua perpetuação para as futuras gerações.
Portanto, as comunidades pesqueiras rondonienses devem participar
ativamente nas tomadas de decisões e assumir o papel de fiscalizadores das ações
promovidas pelos poderes públicos em suas diferentes esferas (federal, estadual e
municipal). Sendo assim, o contexto em que está inserida a pesca artesanal na
Amazônia e o cotidiano vivido pelas populações pesqueiras servirão de subsídios
para a construção de um modelo que viabilize a inclusão dessas comunidades
ribeirinhas e que contribua para a melhoria dos padrões socioeconômicos,
respeitando as tradições e a cultura dessas populações. Portanto, haverá o
fortalecimento das bases necessárias para fomentar avanços efetivos dos atuais
indicadores sociais (saúde, educação, saneamento, lazer, infraestrutura, etc.),
melhorando a qualidade de vida e ao mesmo tempo em que se preserva a
identidade dessas populações a partir de uma importante atividade socioeconômica.
Na região Amazônica, atividade pesqueira artesanal contribui para a
sobrevivência, principalmente, das classes sociais de menor poder aquisitivo, que
encontram na pesca a sua principal fonte de alimentação e sustento. Ademais,
através da prática da atividade pesqueira artesanal são estabelecidas relações
socioculturais que produzem fortes laços culturais e vínculos afetivos que constituem
o modo de ser e viver do homem amazônico.
ZACARKIM, C. E; DUTRA, F. M; OLIVEIRA, L. C (2017, p. 29) corroboram
a relevância da pesca artesanal e alertam para a negligenciamento do estudo do
perfil socioeconômico dos pescadores artesanais, que apesar de crucial vem sendo
descuidado nas pesquisas

pesqueiras: “Assim,

o

conhecimento

do

perfil

socioeconômico dos pescadores artesanais e a estrutura organizativa da pesca são
quase sempre descuidados nas pesquisas pesqueiras [...] a pesca artesanal no
cenário nacional exerce grande importância às camadas menos favorecidas da
população, principalmente em regiões onde há corpos d‟água disponíveis à pesca,
como lagos naturais, rios, reservatórios, entre outros”.
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A pesca apresenta enorme magnitude e incontestável contribuição para o
povo brasileiro. Ao estudarmos a história da atividade pesqueira encontramos
subsídios para compreendermos a formação histórica nacional haja vista que a
pesca está mergulhada no processo de construção do território brasileiro. Os povos
nativos sempre desempenharam a atividade pesqueira no transcorrer de sua história
como elemento fundamental para a sua subsistência (fonte primordial de
alimentação) e a partir da chegada dos colonizadores europeus houve um grande
impulso desta atividade, possibilitando o desenvolvimento e a consolidação da
atividade pesqueira no país e o incremento nos estudos técnicos e na produção de
pesquisas científicas sobre a área pesqueira em nível nacional.
A

chegada

dos

desbravadores

portugueses

em

solo

brasileiro

foi

determinante para o progresso da atividade pesqueira. Os portugueses possuíam
relevantes conhecimentos pesqueiros, além de consolidada estrutura e dinâmicas
pesqueiras

(frotas

de

embarcações,

métodos,

técnicas,

instrumentação

e

aparelhagem pesqueiras) que até então inexistiam em território brasileiro,
convertendo a pesca em uma importante atividade econômica. Desde então, as
pesquisas e os debates em torno das esferas econômicas e sociais ganharam força
dentro dos estudos pesqueiros. RODRIGUES, J. A.; GIUDICE (2011, p. 116)
enfatizam a magnitude econômica e social da pesca, caracterizando-se como uma
das mais antigas e tradicionais atividades desenvolvidas em todo o território
nacional, concluindo com a grande predominância da pesca artesanal brasileira: “A
pesca [...] no Brasil não poderia ser diferente, sendo extremamente importante, não
só pelo aspecto econômico, mas, também, por sua função social. [...] A pesca
esteve presente na história do país desde os tempos da colônia e está entre as
atividades econômicas mais antigas e mais tradicionais do Brasil. Além disso, a
preponderância da pesca artesanal no ambiente pesqueiro brasileiro estabelece um
fator adicional de importância socioambiental para este setor”.
A atividade pesqueira - representada pela modalidade pesqueira extrativa - é
a responsável por aproximadamente 60% do total da produção nacional de pescado
em 2011, segundo dados oficiais MPA (2012).

Na Amazônia, esta importância
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torna-se ainda mais expressiva, estando presente na vida, na cultura e nas histórias
dos povos tradicionais amazônicos. Nesta região, encontram-se aproximadamente
1,5 milhão de moradores das “várzeas”, os ribeirinhos, que ocupam 30% do território
amazônico e são os maiores consumidores de pescado do mundo.
Neste contexto, ZACARKIM, C. E; DUTRA, F. M; OLIVEIRA, L. C (2017, p.
29) cita SILVA (2009) evidenciam a contundente importância social, econômica e
cultural da pesca artesanal, ressaltando a sua enorme contribuição para a produção
de pescado brasileiro e sua relevância para a Região Norte do país: “Ainda hoje,
grande parte do pescado consumido no Brasil é proveniente da pesca artesanal,
atividade esta que possui relevância no contexto social, econômico e cultural no
país, sendo realizada principalmente por famílias de baixa renda e representando
mais de 60% dos desembarques continentais, sendo, a Região Norte responsável
por 55,7% da produção pesqueira de água doce brasileira, totalizando 248.911
toneladas em 2010 [...] Esta região concentra cerca de 38% dos pescadores
artesanais do país”.
Portanto, esta dissertação analisou a Pesca Artesanal em Rondônia, sua
Cadeia Produtiva (Espaço de Produção) e a importância para a população
rondoniense, levando em consideração as duas principais dimensões supracitadas
ascendidas por esta atividade, sendo a primeira correspondente ao âmbito
econômico – visto que a pesca consiste em uma das principais atividades geradora
de emprego e de renda; e a segunda, no âmbito sociocultural – onde a pesca
artesanal

constitui

um

elemento

importante

na

construção

das

relações

socioculturais, no modo de viver e produzir dessas comunidades tradicionais
pesqueiras:

Esse interesse tem a finalidade de saber como é estruturada esta
organização econômica; como essa sociedade consegue a sua
subsistência; quais as fontes de seus alimentos; como o trabalho é
organizado; como são distribuídos os bens e serviços; quais os bens mais
apreciados; qual o calendário das atividades sazonais e qual o tempo
dedicado aos diferentes tipos de trabalho. Essas afirmações coincidem com
as ideias relacionadas à atividade pesqueira. (RODRIGUES, J. A.; GIUDICE
2011, p. 116).
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1.4

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PESQUISA

Figura 1 – Mapa de Rondônia com a distribuição das Colônias de Pescadores

Fonte: Guia Geográfico. Disponível em: <http://www.guiageo.com/rondonia.htm>. Editado pelo autor.

Criado pela Lei Complementar n° 41, de 22 de Dezembro de 1981, o Estado
de Rondônia encontra-se localizado na Região Norte do Brasil e na Amazônia Legal,
dentro das seguintes coordenadas: 7°55´ e 13°45´ de latitude Sul e 66°47´ e 59°55´
a oeste de Greenwich. Rondônia possui a população estimada de 1.562.409
habitantes (IBGE,2010), possuindo uma área total de 238.512,80 ha (238.512,8
Km²), correspondendo a 2,80% da superfície do Brasil e 6,19% da Região Norte.
Apresenta como limites territoriais: os Estados do Mato Grosso (ao Leste), do
Amazonas (ao Norte), do Acre (ao Oeste) e a República da Bolívia (ao Oeste e Sul).
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Rondônia apresenta o clima predominantemente Tropical, úmido e quente. O
Estado representa a 3ª (terceira) maior economia (PIB) da Região Norte, perdendo
apenas para os Estados do Pará e Amazonas, estando inserido no contexto
Amazônia Ocidental brasileira. A sua rede hidrográfica é composta por 7 (sete)
Bacias, destacando-se a do Madeira, Guaporé e Mamoré.
Figura 2 - Bacias hidrográficas do Estado de Rondônia

Fonte: SEDAM (2013).

Segundo MENEZES (2015, p. 55 - 56) “A rede de rios de Rondônia é
constituída por 128 rios e a área geográfica que constituí o estado integra o sistema
da grande Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica é a mais extensa rede hidrográfica
do globo terrestre, com área total de 6.110.000 km², estendendo-se desde as
nascentes nos Andes Peruanos até sua foz no Oceano Atlântico, sendo 63% desse
total inseridos no território brasileiro (ANA, 2001) e abrangendo também parte do
território dos seguintes países da América do Sul: Colômbia, Bolívia, Equador,
Guiana, Peru e Venezuela. Portanto, as bacias hidrográficas de Rondônia, num total
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de sete principais e 42 sub-bacias, constituem-se em partes da Bacia Amazônica”.
Tabela 1 - Bacias e Sub-bacias hidrográficas do Estado de Rondônia

Fonte: SEDAM (2013).
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Conforme a SEDAM (2013) A Bacia do Rio Guaporé é a segunda maior do
Estado e apresenta uma área 59.339,3805 Km², a Bacia do Rio Mamoré possui
22.790,6631 Km², a Bacia do Rio Abunã é a menor de todas as Bacias, com
4.792,2105 Km². A Bacia do Rio Madeira abrange 31.422,1525 Km², a Bacia do Rio
Jamari apresenta 29.102,7078 Km². Já a Bacia do Rio Machado, a maior em
extensão, é constituída por 80.630,5663 Km² e por última, a Bacia do Rio Roosevelt
com 15.538,1922 Km². Destaca-se os rios: Guaporé, Mamoré e Madeira, que
interligados nessa ordem formam uma só calha e concentram a maior parte da
produção pesqueira artesanal rondoniense.
Tabela 2 – Colônias de Pescadores do Estado de Rondônia distribuídas por Município.

Município
Porto Velho

Colônia de Pescadores
Z-1

Guajará-Mirim

Z-2

Pimenteiras do Oeste

Z-3

Costa Marques

Z-4

Machadinho d‟Oeste

Z-5

Candeias do Jamari

Z-6

Itapuã do Oeste

Z-7

Ariquemes

Z-8

Ji-Paraná

Z-9

São Francisco do Guaporé

Z-10

Cabixi

Z-11

Presidente Médici

Z-12

Nova Mamoré

Z-13

Pimenta Bueno

Z-14

Jaru

Z-15

Seringueiras

Z-16

Buritis

Z-17

Total: 17

Total: 17

Fonte: Elaborada pelo Autor (2017).

A área de pesquisa desta dissertação corresponde às localidades pesqueiras
onde estão presentes as Colônias de Pescadores de Rondônia, representadas
legalmente pela Federação dos Pescadores e Aqüicultores do Estado de Rondônia –
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FEPEARO. As Colônias de Pescadores encontram-se localizadas em 17 (dezessete)
dos 52 (cinquenta e dois) municípios rondonienses, representando 33% do total.
Na bacia do Rio Madeira em Porto Velho, está localizada a Colônia Z-1
Tenente Santana, possuindo a maior área de captura, em um total superior a 500 km
de extensão. Na bacia do Guaporé-Mamoré, estão localizadas as Colônias de
Pescadores Z-2 de Guajará-Mirim, Z-3 de Pimenteiras do Oeste, Z-4 de Costa
Marques, Z-10 de São Francisco do Guaporé, Z-11 de Cabixi, Z-13 de Nova Mamoré
e Z-16 de Seringueiras. A bacia do Rio Machado congrega as Colônias Z-5 de
Machadinho do Oeste, Z-9 de Ji-Paraná, Z-12 de Presidente Médici, Z-14 de
Pimenta Bueno, Z-15 de Jaru e Z-17 de Buritis. Na bacia do Rio Jamari estão as
outras 3 (três) Colônias de Pescadores: Z-6 de Candeias do Jamari, Z-7 de Itapuã
do Oeste e Z-8 de Ariquemes, congregando o total de 17 (dezessete) Colônias de
Pescadores no Estado de Rondônia.
Portanto, ao analisarmos a Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal no Estado
de Rondônia, destacaremos a figura dos pescadores artesanais como atores
protagonistas (centrais), que através de seu trabalho, conhecimentos e técnicas
ocupam e se apropriam da natureza, e passam assim, a produzir o espaço
pesqueiro até a construção dos Territórios Pesqueiros Artesanais.

Estes

trabalhadores são os responsáveis pela Produção Pesqueira, ou seja, são as
unidades produtivas ou produtoras responsáveis pelo desenvolvimento de toda a
Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal. As unidades produtivas ou produtoras de
pescado são denominadas Unidades Econômicas Pesqueiras (UEP).
Os pescadores artesanais realizam todas as Etapas Produtivas que compõem
o Processo Produtivo ou Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal e disponibilizam
(ofertam) seus produtos ao Mercado de Bens e Serviços Pesqueiros. Para obter o
produto final (pescado), os pescadores artesanais utilizam uma combinação de
Fatores de Produção e organizam-se formalmente nas Colônias de Pescadores
(Municipal) e na Federação de Pescadores (FEPEARO) em âmbito Estadual.
Além dos conhecimentos e das técnicas empregadas durante a prática da
atividade pesqueira artesanal, os pescadores rondonienses demandam capital,
materiais, equipamentos e insumos que englobam uma embarcação (pequeno e
médio porte), iscas, aquisição do gelo para a conservação do pescado, combustível,
rede, manutenções dos aparelhos de captura, alimentação e outros instrumentos
necessários a realização da captura dos pescados durante o trabalho pesqueiro.
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2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho científico, empreendido sobre Setor Produtivo Pesqueiro
Artesanal Rondoniense, trata-se de uma pesquisa descritiva e quanti-qualitativa.
Foram adotados como procedimentos metodológicos a Observação Direta durante a
Etapa da Pesquisa de Campo para a obtenção dos dados, estatísticas e das
informações sobre o assunto estudado. A Observação Direta foi um procedimento
crucial para o êxito da dissertação, pois, foi neste estágio da pesquisa que se
efetivou a Coleta dos Dados sobre a Atividade Pesqueira Artesanal desenvolvida no
estado de Rondônia.
Durante a Observação Direta foram obtidos dados e informações com maior
exatidão e fidedignidade, além de proporcionar uma investigação “in loco” com maior
profundidade, revelando a complexa trama da Cadeia Produtiva Pesqueira
Artesanal. Nesta etapa, houve o contato direto do pesquisador com a Realidade
Pesqueira rondoniense: Relações de Produção e os Métodos de Captura, os Tipos
de Embarcações utilizadas pelos pescadores, as principais Espécies Capturadas em
território rondoniense, a Comercialização e a Infraestrutura do Setor Pesqueiro
Artesanal do Estado de Rondônia.
Portanto, durante a Pesquisa de Campo, a Observação Direta foi fundamental
para alcançar os objetivos propostos, haja visto que serviu como a base primária
indispensável para a coleta de todo material que subsidiou o desenvolvimento desta
dissertação. Somente estudando as unidades produtivas ou produtoras organizadas
em Colônias de Pescadores e distribuídas por todo o território rondoniense,
entenderemos a dinâmica do Setor Produtivo Pesqueiro.
Nesse aspecto, a utilização da Ciência Econômica (Economia) serviu para
aprofundar, consolidar e subsidiar a análise Geográfica do Setor Pesqueiro
Artesanal Rondoniense, proporcionando um amplo arcabouço teórico-conceitual:

1) Abordagem dos Fatores de Produção (capital, matéria-prima, insumos,
tecnologia, mão-de-obra, etc..) que compõem a Produção Pesqueira
Artesanal Rondoniense. Ou seja, a Produção Pesqueira é definida como
um processo pelo qual os pescadores artesanais (unidades produtoras)
transformam os fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços
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para a venda no mercado (Mercado Pesqueiro Artesanal). Tudo isso,
tornou-se possível através do contato direto com os pescadores
rondonienses e seus materiais, equipamentos e insumos que englobam
embarcações (pequeno e médio porte), iscas, aquisição do gelo para a
conservação do pescado, combustível, redes de pesca, manutenções dos
aparelhos de captura, alimentação e outros instrumentos necessários à
sua atividade;
2) A definição dos Procedimentos Econômicos Fundamentais como: o
Cálculo e a Determinação do Custo Total da Produção Pesqueira (CPPT)
que é a soma do Custo Fixo Total (CFT) e do Custo Variável Total (CVT)
da produção pesqueira, logo obteremos: CPPT = CFT + CVT;
3) A Pesquisa, o Levantamento e o Registro dos Preços do Pescado
comercializado (peixes com maior ou menor valor de mercado);
4) O estudo da Demanda, da Oferta e do Equilíbrio de Mercado: obtenção e
análise da Oferta de Mercado, da Demanda (ou Procura) de Mercado e do
Equilíbrio de Mercado, entre outros relevantes Dados Econômicos que
demonstram a força do Setor Pesqueiro Artesanal em Rondônia.

A Pesquisa Bibliográfica também foi utilizada: livros, monografias de
graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado, internet/páginas de web
sites, artigos, além de pesquisa de informações fornecidas por Órgãos e Instituições
Públicas: Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia
(EMATER/RO), Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM/RO), Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Secretaria de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG/RO).
Esta dissertação utilizou as Estatísticas Oficiais mais atualizadas elaboradas
pelo Governo Federal através de seus Órgãos, Entidades e Institutos. No caso da
Atividade Pesqueira, o último (mais recente/atualizado) Boletim Estatístico da Pesca
e Aquicultura, fornecido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) que revela o
Censo Pesqueiro Brasileiro referente ao ano de 2011, foi divulgada em 2012.
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Por tratar-se de um estudo de expressiva abrangência (Âmbito/Escala
Estadual), para obter o respaldo legal necessário, além de garantir a lisura e a
confiabilidade dos dados e informações pesquisadas foi realizada formalmente a
notificação

para

a

Entidade

Representativa

Classista

Pesqueira

Estadual

responsável: FEPEARO.
A Federação dos Pescadores e Aqüicultores do Estado de Rondônia
(FEPEARO), fundada em 27 de maio de 1985, é a representante legal das 17
(dezessete) Colônias de Pescadores do estado de Rondônia. A FEPEARO é filiada
à Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA). Portanto, a
organização

dos

pescadores

artesanais

ocorre

em

03

(três)

diferentes

Níveis/Escalas: Municipal, Estadual e Nacional. Na Primeira Escala (esfera
Municipal) encontramos as Colônias de Pescadores, já na Segunda Escala (esfera
Estadual) a representante legal é a Federação de Pescadores, e por último, na
Terceira Escala (esfera Nacional) a Confederação de Pescadores é a representante
de fato e de direito dos anseios e interesses dos pescadores artesanais.
Registra-se o fato de que a Federação dos Pescadores e Aqüicultores do
Estado de Rondônia (FEPEARO), além de autorizar a pesquisa científica, ainda
forneceu subsídios logísticos e apoio irrestrito para a sua conclusão, tornando-se um
grande parceiro e fomentador desta Dissertação de Mestrado.
A realização desta pesquisa científica demandou muito esforço e abnegação,
além de tempo - para a execução integral de todas as etapas planejadas. Por ser
tratar de um assunto de grande expressão e tamanha magnitude como é o caso da
Pesca Artesanal, a responsabilidade torna-se ainda maior. O compromisso e ao
mesmo tempo, o prazer e a satisfação em ter a possibilidade única de estudar esta
valorosa atividade que está presente na vida e na história do povo rondoniense
tornaram-se o combustível fundamental – principal motivação – para seguir adiante
e doar-me para a realização deste trabalho que tem como intuito fomentar/estimular
pesquisas e estudos científicos no âmbito do Setor Pesqueiro do estado de
Rondônia, pois atualmente os trabalhos desenvolvidos nesta área/campo ainda são
escassos.
Esta obra científica foi resultado de pesquisas iniciadas há aproximadamente
uma década, desenvolvidas dentro do contexto Pesqueiro Artesanal e tendo o
Estado de Rondônia como meios/procedimentos de pesquisa.
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2.1

QUANTO AOS FINS (OBJETIVOS): PESQUISA DESCRITIVA

O atual cenário em que se encontra o Setor Pesqueiro Artesanal (Cadeia
Produtiva Pesqueira Artesanal) no estado de Rondônia foi retratado de forma
consistente nesta pesquisa científica. Descreve-se a realidade e o trabalho
desempenhado pelos pescadores artesanais rondonienses e das diversas
comunidades tradicionais pesqueiras ribeirinhas presentes em todo o Estado.
A Ciência Geográfica emprega a pesquisa descritiva como ferramenta de
reprodução da realidade, representando o conteúdo e toda trama vivida pelo ser
humano no espaço geográfico. De acordo com PAUL CLAVAL (2011, p. 82 – 84) os
geógrafos utilizam-se da pesquisa descritiva como instrumento indispensável em
seus trabalhos científicos:
Os geógrafos procuram descrever o mundo e desejam restituir com
exatidão as informações que recolheram e as reações que experimentaram
diante do que descobriram. [...] É um realizador que combina meios
variados para tornar sensíveis as formas, as cores, as atmosferas, dar uma
ideia de paisagem, apreender as massas em movimento, a ronda infernal
das circulações, o trabalho dos homens, seus lazeres, suas festas ou sua
preocupação em manter viva a memória daqueles que desapareceram.

Destarte, é na pesquisa descritiva que encontramos aporte para estudarmos a
pesca artesanal e a realidade vivida pelas populações pesqueiras artesanais
amazônicas – e Rondônia está inserido dentro desta conjuntura. Na visão de
Triviños (1987) a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de
informações e dados sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende
descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade.
Portanto, ao descrevermos o atual cenário do Setor Produtivo Pesqueiro
Artesanal Rondoniense e todos os elementos que compõem a atividade pesqueira e
que fazem parte da vida e do trabalho das populações ribeirinhas, estamos
consolidando os pilares basilares para adoção de medidas efetivas para o
desenvolvimento

sustentável da

pesca artesanal. Quando descrevemos e

analisamos minuciosamente a realidade desta importante atividade socioeconômica
fornecemos os subsídios imprescindíveis para o planejamento e para execução dos
programas de atividades que deverão ser adotas pelos poderes públicos (federal,
estadual

e

municipal)

autarquias, etc.).

ou

instituições

pública-privadas

(ONGS,

fundações,
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A pesquisa descritiva deve analisar e retratar com transparência e veracidade
os modos de vida e de produção dos atores estudados. Neste contexto, GOMES
(1996, p. 205) destaca a pesquisa descritiva, ao ressaltar: “A forma específica que
cada grupo desenvolve [...] Eles compõe um conjunto particular de atitudes que tira
sua significação do interior do próprio grupo, seja pela maneira de se vestir, de falar,
de habitar, em suma, por sua maneira de ser. Ao mesmo tempo revelam os meios
desenvolvidos de uma coletividade. Para a sua sobrevivência, superando, em
diversos níveis, o desafio da natureza em um meio concreto e imediato. Eles são
fruto de escolhas humanas frente ao meio [...] escolhas das quais a sucessão
conduzirá ou não a uma progressão mais ou menos rápida, a uma conquista mais
ou menos eficaz”.
Deste modo, a pesquisa descritiva permite uma abordagem real e efetiva do
objeto estudado, deixando o pesquisador consciente de todos os fenômenos e
dinâmicas que ocorrem no ambiente Pesqueiro Artesanal Rondoniense. A adoção
da referida pesquisa é de suma importância tanto na elaboração do planejamento
quanto nas tomadas de decisões, convertendo-se em uma modalidade de pesquisa
eficiente, servindo para avaliar a execução das atividades/programas desenvolvidos
além de subsidiar a formulação de pressuposições e/ou conjecturas e demais
elementos que servirão de alicerce para a pesquisa científica. FERNANDES &
GOMES (2003, p. 8) ratificam esta concepção: “Trata-se, portanto, de uma
modalidade de pesquisa cujo objetivo principal é descrever, analisar ou verificar as
relações entre fatos e fenômenos (variáveis), ou seja, tomar conhecimento do que,
com quem, como e qual a intensidade do fenômeno em estudo. A pesquisa
descritiva pode também ser utilizada para avaliação de programas; sendo que tais
estudos podem ou não trabalhar com a formulação de hipóteses e muitas vezes
podem servir de base para estudos de relações causais”.

2.2

QUANTO À ABORDAGEM: PESQUISA QUANTI-QUALITATIVA

Os pescadores artesanais possuem seu universo como um todo conectado,
logo, as suas relações com a natureza e o território são profundas e inseparáveis.
Soma-se a isso, o fato do Setor Pesqueiro ser muito amplo e dinâmico,
apresentando várias dimensões (multidimensional) e abordagens (interdisciplinar)
podendo ser analisadas e/ou estudadas sobre diferentes enfoques e olhares
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científicos. Por fim, a atividade pesqueira artesanal na Amazônia acaba recebendo
influências/interferências

de

diversos

atores

das

mais

variadas

escalas

(multiescalar). Consequentemente, devido a todo este cenário e as externalidades
presentes, no enfoque pesqueiro, a adoção do tipo de pesquisa deverá ser a quantiqualitativa, pois além de estratégica, torna-se a escolha mais coesa e proativa para
realização de um estudo completo e para a obtenção dos resultados esperados.
O dinamismo da área pesqueira brasileira encontra na pesquisa quantiqualitativa um eficiente aporte para uma investigação consistente e global.
Gomes (1996) salienta que a Ciência Geográfica se utiliza da pesquisa quantiqualitativa à medida em leva em consideração o espaço e suas relações sociais e
produtivas como elementos essenciais para que o geógrafo possa descrever com
exatidão o seu objeto de estudo e todos os fenômenos concernentes.
A pesca é caracterizada por ser uma importante atividade social, econômica e
ambiental. A realização da pesca artesanal está intimamente contígua ao acesso, ao
uso e a apropriação da natureza (terra e água). A atividade pesqueira apresenta
como alicerce a relação homem e natureza, pois somente a existência deste vínculo
permite a prática de seu tradicional trabalho. GOMES (1996) ressalta a relevância da
pesquisa quanti-qualitativa ao exaltar que a produção cientifica também deve
centrar-se no sentido das coisas e em todos os fenômenos que ocorrem ao nosso
redor e no mundo: “A ciência deveria compreender o sentido das coisas”.
O pescador artesanal ao apropriar-se da natureza através de seu trabalho,
dos seus conhecimentos – saberes – e das técnicas, acabam ocupando,
organizando, transformando e produzindo o espaço. É neste espaço que os
pescadores construirão os Territórios Pesqueiros Artesanais e estabelecerão suas
relações de poder (domínio e apropriação), além disso, o território firma-se como
uma parte do modo de vida e serve como base para os pilares construtores da
autoafirmação identitária e das relações sociais e culturais destas populações. Logo,
o Território Pesqueiro também é um ambiente de produções e conexões
sentimentais e simbólicas, onde a cultura, a identidade, o sentimento de
pertencimento, os costumes e modos de vida constituem elementos fundamentais
na reprodução das relações sociais dessas comunidades.
Toda essa riqueza e dinâmica do âmbito pesqueiro devem ser observadas ao
realizarmos as pesquisas científicas. GODOY (1995, p. 28) evidencia a abrangência
e a complexidade de temas da magnitude pesqueira, ponderando que a ampla

45

descrição e efetiva abordagem das dimensões devem ser primordiais para
compreensão dos fenômenos analisados: “Ao assumir uma perspectiva holística [...]
procura descrever o grupo social da forma mais ampla possível - sua história,
religião, política, economia e ambiente -, pois parte do princípio de que descrição e
compreensão do significado de um evento social só são possíveis em função da
compreensão das inter-relações que emergem de um dado contexto”.
A pesquisa quantitativa é empregada nesta dissertação ao analisar a
perspectiva socioeconômica da pesca. Ao realizar a referida abordagem, utilizou-se
informações e Dados Econômicos referentes ao Setor Pesqueiro: Produto Interno
Bruto (PIB), População Economicamente Ativa (PEA), Custo Fixos (CF) e Variáveis
(CV) da produção pesqueira. Além disso, buscou-se embasamento em Estatísticas
Pesqueiras: Produção pesqueira estadual e nacional (em toneladas), estrutura
produtiva, levantamento global das relações de produção e métodos de captura,
tipos de embarcações, espécies capturadas, comercialização, quantidade de
pescadores artesanais registrados no MPA (Esfera Federal), FEPEARO (Esfera
Estadual) e Colônias de Pescadores (Esfera Municipal).
Parte dessas informações referentes ao Setor Pesqueiro são provenientes de
Órgãos e Instituições Públicas (Federais, Estaduais e Municipais) e Entidades
Classistas pesqueiras sem fim lucrativos, porém, muitos dados e estatísticas foram
coletados e produzidas durante a Pesquisa de Campo,
exaustivamente

trabalhadas

originaram

uma

pesquisa

e após serem

pioneira:

como

a

caracterização das Etapas da Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal Rondoniense,
a construção da Função Oferta e da Função Demanda Pesqueira Artesanal, a
determinação dos Custos de Produção Pesqueira Artesanal (CPPA), o levantamento
e a pesquisa de Preços das espécies de pescado rondoniense comercializadas, etc.
Nesse aspecto, percebe-se a importância da pesquisa quantitativa para
expressar através de números, informações e dados estatísticos a enorme
relevância da pesca artesanal para as comunidades ribeirinhas rondonienses.
GERHARDT & SILVEIRA (2009, p. 33) cita FONSECA (2002, p. 20) ao
conceituarem a pesquisa quantitativa (objetiva), descrevendo as suas principais
características e identificando em quais estudos/análises são eficazmente aplicadas
de acordo com o contexto da pesquisa e objetivos a serem almejados. Para finalizar,
enfatizam a utilização simultânea da pesquisa quantitativa e qualitativa (quantiqualitativa) como mecanismo promissor para captação de informações em sua
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integralidade: “Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e
consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se
constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa
quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a
realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos,
recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa
quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um
fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa
qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia
conseguir isoladamente”.
Essas 02 (duas) abordagens se complementam, permitindo uma maior
compreensão do tema a ser desenvolvido, além de possibilitar um estudo completo
e eficiente à respeito da realidade vivida pelas comunidades pesqueiras ribeirinhas
do Estado de Rondônia e todas as dinâmicas e fenômenos oriundos do Setor
Pesqueiro Artesanal. GERHARDT & SILVEIRA (2009, p. 33 - 34) ratificam a
relevância da pesquisa quanti-qualitativa para o desenvolvimento cientifico e
afirmam que quando utilizadas conjuntamente esse tipo de pesquisa converte-se na
melhor opção a ser utilizada pelo pesquisador: “A pesquisa quantitativa, que tem
suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo,
as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. Por outro
lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e
individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto
daqueles que estão vivenciando o fenômeno. [...] Assim, tanto a pesquisa
quantitativa quanto a pesquisa qualitativa apresentam diferenças com pontos fracos
e fortes. Contudo, os elementos fortes de um complementam as fraquezas do outro,
fundamentais ao maior desenvolvimento da Ciência”.

2.3

QUANTO AOS MEIOS (PROCEDIMENTOS)
Nesta dissertação foram adotados em relação aos meios (procedimentos) 02

(duas) etapas para o desenvolvimento da pesquisa cientifica sobre o Setor Produtivo
Pesqueiro Artesanal de Rondônia. Esses meios (procedimentos) são os seguintes:
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 1) Pesquisa Bibliográfica;
 2) Pesquisa de Campo: Observação Direta.

Portanto, baseado na classificação definida/conceituada por Vergara (2000)
quanto aos meios (procedimentos) utilizados, esta dissertação de mestrado é
constituída pela pesquisa de campo e bibliográfica. Pesquisa de campo, devido uma
investigação empírica realizada no local (Federação de Pescadores e Aqüicultores
do Estado de Rondônia, Colônias de Pescadores artesanais e nas comunidades
pesqueiras ribeirinhas rondonienses); e bibliográfica, já que utiliza material acessível
ao público em geral, tais como artigos científicos, livros, revistas, boletins,
periódicos, jornais impressos e digitalizados, páginas de web/sites da Internet, além
de pesquisa de informações e dados fornecidos por Órgãos e Instituições Públicas.

2.3.1

Pesquisa bibliográfica

A primeira etapa desta pesquisa científica consistiu-se no minucioso
levantamento bibliográfico sobre o tema escolhido (atividade pesqueira artesanal),
através de intensas pesquisas e da revisão teórica sobre modelos de análise, dados
e levantamentos sobre o assunto analisado. Foram abordadas as bases teóricas
cruciais para a realização da pesquisa, fundamentando-se nas teorias e nos
conceitos da Ciência Geográfica, especialmente aqueles referentes a apropriação
humana da natureza através do trabalho social e das técnicas, a produção do
espaço e a construção dos territórios pesqueiros, que constituem os pilares teóricos
analisados na pesquisa em questão. A categoria de análise geográfica empregada:
o Território, foi imprescindível para o êxito deste trabalho científico.
Diversas fontes de pesquisa essenciais que foram utilizadas ao longo de toda
a produção desta dissertação acadêmica, dentre as quais posso enunciar: livros,
monografias de graduação, teses de doutorado, dissertações de mestrado, revistas,
jornais, periódicos técnico científico, internet/páginas de web sites e artigos.
A pesquisa bibliográfica é a etapa primordial e indispensável para o sucesso
da pesquisa científica. Ela revela-se como um importante processo preliminar para a
definição da escolha e a fundamentação teórico-conceitual do assunto a ser
analisado (neste caso, a atividade pesqueira artesanal em Rondônia). FERNANDES
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& GOMES (2003, p. 13) sustentam esta afirmação e ratificam a relevância da
pesquisa bibliográfica ao definirem como um estágio inicial (primário) e necessário
que contribuirá para o desenvolvimento científico, consideram ainda, o sólido aporte
de vastas bibliografias provenientes das mais diversificadas fontes como
determinante no progresso das pesquisas e na resolução dos problemas
formulados:
A pesquisa bibliográfica é, sem dúvida, uma das fontes mais importantes de
pesquisa e constitui etapa prévia a ser feita em um processo de pesquisa,
seja qual for o problema em questão. Isto se deve ao fato de que é
absolutamente necessário um conhecimento prévio do estágio em que se
encontra um assunto, antes de iniciar-se qualquer estudo, para não correr o
risco de se pesquisar um tema que já foi amplamente pesquisado. A
pesquisa bibliográfica abrange toda a bibliografia já tornada pública em
relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais,
revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, dissertações, internet etc.,
até meios de comunicações orais: rádio, gravações em fita magnética e
audiovisuais: filme e televisão.

O principal intuito da pesquisa bibliográfica é o de possibilitar ao pesquisador
estabelecer a relação direta e acesso íntegro à todas as informações, dados e
conteúdo de áudio, imagem, som e publicações escritas sobre o tema a ser
pesquisado, constituindo-se como alicerce fundamental em que se apoiam as
demais pesquisas científicas. FACHIN (2001, p. 125) legitima esta ideia e define a
magnitude da pesquisa bibliográfica ao considerar que: “[...] é a base para as demais
pesquisas e pode-se dizer que é um constante na vida de quem se propõe a
estudar”. Portanto, pode-se afirmar que a pesquisa bibliográfica sempre estará
presente no cotidiano vivido pelo cientista/estudioso e no desenvolvimento de seus
trabalhos, pesquisas e estudos, estabelecendo vínculos intrínsecos e indissociáveis.
Para tentar definir a magnitude da pesquisa bibliográfica, observa-se a
existência de pesquisas, trabalhos e estudos científicos fundamentados/embasados
exclusivamente nesta categoria de pesquisa. FONSECA (2002, p. 32) consolida esta
declaração e evidencia a relevância da pesquisa bibliográfica para o estudo da
pesca artesanal no estado de Rondônia e para a formulação de propostas e o
desenvolvimento de projetos que alavanquem o Setor Pesqueiro Artesanal: “Existem
porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica,
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações
ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a
resposta”.
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Por se tratar de uma dissertação fundamentada na Ciência Geográfica,
realizou-se ampla pesquisa bibliográfica à respeito da dinâmica pesqueira artesanal
embutida no espaço geográfico – objeto central de estudo da Geografia. Nesse
aspecto, ALVES (2015, p. 27) ressalta a forte ligação entre a atividade pesqueira e a
Ciência Geográfica, expressando enfaticamente como os pescadores artesanais se
apropriam, organizam e produzem o espaço por meio de seu trabalho e das técnicas
utilizadas, até o estágios finais representados na construção dos Territórios
Pesqueiros Artesanais: “Por se tratar de uma pesquisa geográfica, objetiva-se aqui a
compreensão e análise do espaço geográfico, neste caso específico, do espaço
organizado e produzido pelos(as) pescadores(as) artesanais, através de seu
trabalho, ou seja, a pesca artesanal, já que os mesmos são vistos nesta pesquisa
como responsáveis pela produção/organização do espaço pesqueiro. Afirmamos
essa relação pelos usos que esses sujeitos fazem da natureza a partir do trabalho
estabelecido no espaço, pois, à medida que os mesmos a utilizam enquanto recurso,
produzem espaço e, a partir disso, se constituem suas espacialidades e
territorialidades”.
Portanto, constata-se o papel essencial dos pescadores artesanais na
apropriação, organização, emancipação, desenvolvimento e reprodução de seus
territórios pesqueiros, reforçando o dinamismo e vital importância presente nos
estudos e debates envolvendo área pesqueira.
Dados relevantes como a produção estadual e nacional de pescado, Produto
Interno Bruto (PIB) do Setor Primário da Economia – onde a pesca está inserida,
estrutura produtiva, levantamento global das relações de produção e métodos de
captura, tipos de embarcações, espécies capturadas, comercialização, dados
socioeconômicos dos pescadores, relações de produção e a organização políticoinstitucional da atividade pesqueira foram levantados e analisados.
Os dados presentes nesta dissertação foram obtidos e coletados a partir das
informações das Colônias de Pescadores do Estado de Rondônia, Federação de
Pescadores e Aqüicultores do Estado de Rondônia (FEPEARO), Ministério da Pesca
e Aquicultura (MPA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural de Rondônia (EMATER/RO), Secretaria de Desenvolvimento
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Ambiental (SEDAM/RO), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) e Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
(SEPOG/RO).

2.3.2 Pesquisa de Campo: observação direta

Na elaboração do planejamento e na execução dos programas de atividades
desenvolvidas ao longo de toda a dissertação, a Pesquisa de Campo constitui-se
como a mais relevante etapa, sendo fundamental para compreender o trabalho
realizado pelos pescadores artesanais rondonienses e todas as dinâmicas
pesqueiras que influenciam diretamente e/ou indiretamente no desenvolvimento do
Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal.
Destaca-se a magnitude da pesquisa de campo ao considerarmos que o
conhecimento é oriundo do convívio e da proximidade entre o pesquisador e o seu
objeto de estudo. GOMES (1996, p. 115) solidifica este pensamento, afirmando que:
“O saber provém do contato entre o sujeito e o objeto [...] Os fatos são experiências
e as totalidades são compostas pelo que é expresso no contato [...] a cultura se
encontra valorizada. [...] sublinha a importância dos grupos sociais/regionais.
Enquanto elementos únicos, estes grupos têm um repertório comum pelo qual é
expressa sua individualidade coletiva”.
A admiração e a convivência com os pescadores artesanais vêm de longa
data, sendo um dos motivos determinantes para a escolha deste tema. A cultura, a
tradição e as histórias das comunidades ribeirinhas estiveram presentes e marcaram
profundamente minha infância. A familiaridade e os conhecimentos adquiridos
durante essa relação proporcionaram a convicção e a certeza que fiz a melhor
escolha. Tenho orgulho e agradeço a oportunidade de trilhar por este maravilhoso
caminho que é a Área Pesqueira. O percurso até aqui não foi fácil, muitos
obstáculos foram superados ao longo da pesquisa. Esta dissertação refere-se ao
estudo do Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal Rondoniense. A pesquisa de campo
sempre foi pautada no respeito e amizade pelos pescadores artesanais. A pesca
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não representa apenas uma atividade econômica, mas um elemento imprescindível
para a sobrevivência, a cultura e a construção da história dessas tradicionais
populações, além de constituir-se como a esperança de um futuro melhor para os
pescadores e seus familiares.
A atividade pesqueira artesanal está mergulhada nas manifestações culturais,
enraizadas nas histórias e em todas as relações sociais desenvolvidas por estes
profissionais, despertando diversos sentimentos (admiração, gratidão, orgulho,
respeito, pertencimento, companheirismo, proteção, etc.). Portanto, ao estudarmos a
pesca devemos conhecer a sua dinâmica, e principalmente, analisar conjuntamente
o aspecto Objetivo (Dados Econômicos e Estatísticos) com o aspecto Subjetivo
(valores, cultura e a tradição), para então, formular as diretrizes e estratégias de
transformação da atual realidade em que se encontram as tradicionais comunidades
ribeirinhas amazônicas.
Na Amazônia, a rede hidrográfica constitui papel determinante na ocupação,
fixação e desenvolvimento da região. Em Rondônia, a pesca artesanal faz parte do
modo de vida, servindo como a base econômica e sociocultural das populações
tradicionais ribeirinhas. A pesquisa de campo teve com área de estudo as Colônias
de Pescadores existentes em todo o estado de Rondônia. O sistema hidrográfico de
rondoniense é composto por 07 (sete) Bacias hidrográficas, com destaque para as
Bacias dos Rios Guaporé, Mamoré e Madeira.
A pesquisa de campo é realizada in loco, ou em outro local relacionado ou
que possuía elementos e/ou mecanismos que permitam o estudo dos nexos causais
dos fatos analisados. FERNANDES & GOMES (2003, p. 17) cita VERGARA (2000,
p. 47) confirmam a atuação/abrangência da pesquisa de campo e ressaltam a
observação como fator imprescindível deste tipo de pesquisa: A pesquisa de campo
é realizada no local onde ocorre ou ocorreu determinado fenômeno, ou em um local
que disponha de elementos para explicá-la. Consiste na observação de fatos tal
como ocorrem espontaneamente.
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A Observação Direta foi adotada para analisar o modo de produzir dos
pescadores artesanais e vivenciar a dinâmica do Setor Produtivo Pesqueiro
rondoniense em toda a sua totalidade. Gil (2008) corrobora a importância da
observação direta nesta etapa da pesquisa, para este autor, a pesquisa de campo
procura o aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente realizada
por meio da Observação Direta das atividades do grupo estudado para captar as
explicações e interpretações dos fatos que ocorrem naquela realidade.
PAUL CLAVAL (2011, p. 60 - 62) afirma que a Geografia é uma ciência de
observação e destaca o recolhimento de dados pelos geógrafos: “Para adquirir
dados que não lhe são familiares, os geógrafos precisam recorrer à metodologias
variadas, de acordo com a pesquisa do momento [...] o pesquisador encontra-se
diante do que deseja explicar, mas só alcançará sondando as intenções
populacionais locais e analisando os meios que utilizam. [...] O geógrafo tenta
interpretar a realidade observável ao mesmo tempo que compreende como ela é
vivida pelos habitantes. [...] a ênfase é colocada na imagem que elas fazem do
mundo e na maneira como se apropriam do espaço, como o investem de valores, o
temam ou o evitam”.
A Observação Direta, durante a Pesquisa de Campo, realizada durante o
período de Agosto de 2015 (08/2015) à Julho de 2017 (07/2017) revelou os
principais componentes (Elementos Constitutivos) da Cadeia Produtiva Pesqueira
Artesanal Rondoniense:
 Metodologia de Produção: Métodos de Captura;
 Tipos de Embarcações Pesqueiras;
 Principais Espécies Capturadas;
 Estocagem e Comercialização do Pescado;
 Infraestrutura do Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal.
Esse contato direto com os pescadores artesanais rondonienses, possibilitou
o estudo dos materiais, equipamentos e insumos que compreende as embarcações
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(pequeno e médio porte), iscas, aquisição do gelo para a conservação do pescado,
combustível, redes de pesca, manutenções dos aparelhos de captura, alimentação e
outros instrumentos necessários à atividade pesqueira artesanal. Todo este corpo de
conhecimento adquirido, consolidou-se como base primária indispensável para o
desenvolvimento desta dissertação.
As informações oriundas da Pesquisa de Campo como o tamanho e a
capacidade máxima de armazenamento - em quilos (Kg) e/ou toneladas (ton) - das
embarcações pesqueiras; as quantidades físicas de insumos e matérias-primas
(gelo, iscas, combustíveis, etc.) utilizadas para a realização da atividade pesqueira;
a duração média (em dias) que os pescadores passam desempenhando suas
atividades, entre outros dados pesquisados, possibilitaram a construção das
Estatísticas Pesqueiras e dos Procedimentos Econômicos desta pesquisa científica,
tais como:
 Caracterização das Etapas da Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal;
 Construção da Função Oferta e Função Demanda Pesqueira Artesanal;
 Determinação do Custo da Produção Pesqueira Artesanal (CPP);
 Levantamento e Registro de Preços do Pescado Rondoniense;
 Participação de cada Colônia de Pescadores (%) sobre o Total de
Pescadores Artesanais profissionais (formalizados) no Estado de Rondônia;
Portanto, esta dissertação trata-se de uma pesquisa descritiva e quantiqualitativa, que empregou a Pesquisa Bibliográfica e a Observação Direta na
Pesquisa de Campo como fonte primária na obtenção/coleta das informações para a
produção dos procedimentos Estatísticos e Econômicos Pesqueiros, análise e
descrição de forma profícua o Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal e a sua
relevância socioeconômica para o Estado de Rondônia.
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3

GEOGRAFIA E A PESCA ARTESANAL: O ESPAÇO COMO OBJETO
A pesca apresenta um sólido vínculo com a Geografia. O desenvolvimento de

pesquisas e trabalhos da Área Pesqueira sempre estiveram presentes nos estudos,
discussões e debates geográficos brasileiros e internacionais. Destarte, verificamos
que essa relação e conexão intrínseca entre a Geografia e o Campo de Estudos
Pesqueiros vêm fortalecendo-se ao longo do tempo. CARDOSO (2001) evidencia
esta concepção e destaca a relevante contribuição da Ciência Geográfica para o
Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal:
A questão pesqueira tem permeado os estudos geográficos no Brasil.
Ora como objeto central, ora como pano de fundo no estudo de
comunidades e áreas litorâneas ou ribeirinhas, o estudo geográfico da
pesca forneceu importantes análises deste setor produtivo”.

A fundamentação em estudos e concepções no âmbito da Geografia
fornecem uma visão abrangente, possibilitando uma profunda apreciação do Setor
Pesqueiro Artesanal. Os conceitos geográficos proporcionaram os subsídios
necessários para a efetuação de uma análise holística da real situação em que se
encontra a atividade pesqueira artesanal rondoniense.
Baseado em leituras e nos estudos de diversos autores e pensadores no
âmbito da Ciência Geográfica e nas concepções de Milton Santos, pode-se
asseverar que as ações e/ou instrumentos promovidos pela sociedade humana
sobre o espaço geográfico representam as formas de expressão e de reprodução de
suas vidas, portanto, viver para o ser humano é produzir espaço. O movimento da
sociedade é compreensivo, global, totalizante e dinâmico, ocorrendo em diferentes
níveis e diferentes tempos. A economia, a política, a cultura estão em constantes
mudanças. O espaço é um conjunto de formas contendo, cada qual, um pedaço ou
uma fração da sociedade em movimento.
Nesse sentido, o estudo da Geografia fornece um amplo arcabouço teórico e
nos evidencia que o espaço geográfico jamais se separa/dissocia da sociedade,
nem tampouco dos processos e das manifestações de contradições, tensões e
conflitos advindos dela. Destarte, o vínculo existente entre a sociedade e o espaço
geográfico é vital para a perpetuação do ser humano, manifestando-se nas variadas
dinâmicas

resultantes

dessa

intrínseca

relação

homem-espaço,

recebendo

influências endógenas das relações sociais de produção. SILVA (2001, p. 42)
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salienta todo este contexto supracitado e revela a associação entre o ser humano e
o espaço geográfico - além de outros elementos constitutivos primordiais que são
abarcados pela pesquisa geográfica, declarando que: "O espaço geográfico,
produto, processos e manifestação da sociedade, expressa todas as contradições
geradas e contidas nas relações sociais de produção".
Portanto, esta associação/conexão estabelecida entre o ser humano e o
espaço, é ressaltada e debatida pelos pensadores e intelectuais da Ciência
Geográfica, pois a sociedade necessita do espaço para a sua sobrevivência,
desenvolvimento e reprodução (social, econômica, política, cultural, ambiental, etc).
Desse modo, torna-se imperioso estudar minuciosamente a relevância do espaço
geográfico e de todas as suas dinâmicas para toda a sociedade humana. DAMIANI
(2001, p. 48) enfatiza a vasta importância do espaço no decorrer de toda a história
da humanidade, o espaço é indispensável para a sobrevivência de toda a sociedade,
sendo compreendido como representação da vida e sinônimo de progresso humano:
Usar os espaços para viver, ou apenas sobreviver, é uma necessidade
incontestável, por mais variações que, ao longo da história, possa–se
intervir, pois as necessidades são históricas. Apesar das formas, variadas
de utilização, o uso dos espaços é um pressuposto da vida. E exatamente,
porque nem sempre as formas de uso foram as mesmas, é possível avaliar
que muitas delas se consolidaram no decorrer da história humana,
constituindo costumes e hábitos próprios dos diferentes povos e das
condições naturais e históricas que viviam e vivem. O uso do espaço remete
as profundas marcas que o homem imprime a natureza; remete, portanto, à
produção da natureza humana. É evidente que esse raciocínio possa ser
generalizado para outros objetos e instrumentos, que o homem produziu ao
longo de sua história, mas o significado ímpar e abrangente do espaço pode
também ser ressaltado.

Ao embasar os estudos sobre a pesca artesanal no estado de Rondônia
dentro desta grandiosa Ciência, dispomos de vastas produções teórico-conceituais
que retratam e explicam a realidade vivida pelo ser humano, contribuindo
efetivamente para a descoberta de mecanismos e/ou caminhos que promovam o
Bem-Estar Social. Paul Claval (2011) preconiza que a Geografia se constitui em um
dos saberes indispensáveis à humanidade, pois investiga a realidade observável ao
mesmo tempo em que esclarece como ela é vivida pelo homem.
Milton Santos (2002) enfatizava a magnitude do espaço para esta Ciência
Social, tecendo uma crítica acerca da discussão do objeto de estudo da geografia,
haja vista a necessidade e urgência em buscar uma sólida base epistemológica que
discuta sobre o “espaço” e não sobre a geografia. Santos afirma que a adoção do
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conceito da unicidade da técnica era obrigatória, para o entendimento da concepção
de espaço, ou seja, os instrumentos e meio social que são criados pelo homem no
espaço são postos no centro do debate, pois a técnica faz parte do território, sendo
que o espaço está sempre em processo de transformação:
A partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de sistemas de
ações podemos reconhecer suas categorias analíticas internas. Entre elas,
estão a paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial do trabalho,
o espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as formas conteúdo. Da
mesma maneira e com o mesmo ponto de partida, levanta-se a questão dos
recortes espaciais, propondo debates de problemas como o da região e do
lugar, o das redes e das escalas. [...] O conteúdo geográfico também inclui
entres esses conceitos constitutivos e operacionais, próprios à realidade do
espaço geográfico, junto a questão de uma ordem mundial e de uma ordem
local. (SANTOS, 2002, p. 22).

A sociedade opera o espaço geográfico por conta da presença do fenômeno
técnico imbricadas no espaço e por meio de variadas ações que são assumidas
pelos atores sociais envolvidos. Somente o fenômeno técnico permite alcançar a
noção de espaço geográfico. ALVES (2015, p. 28) expressa: “O espaço geográfico
é um dos conceitos-chave da geografia, que expressa toda articulação, intenção,
relação entre homem e natureza que ocorrem na sociedade. Entretanto, o espaço
geográfico é uma abstração em termos de generalização e abrangência, pois sua
forma ganha concretude a partir do trabalho dos homens. Assim, esse espaço é
produzido pelo próprio homem e sua organização carrega especificidades dessa
relação”.
O estudo do espaço em toda a sua totalidade - que é o objeto de estudo da
Ciência Geográfica, torna-se consistente e produtivo, sendo indispensável para a
compreensão das dinâmicas sociais e suas conexões com o mundo vivido em toda a
sua plenitude. Baseado em Claval (2011) constatamos que o olhar geográfico vai
depender das relações e experiências que as pessoas estabelecem no espaço, pois
isto se torna uma das variáveis-chave para a compreensão da base epistemológica
da Geografia.
Portanto, ao analisar o espaço pesqueiro, destacamos o papel dos
pescadores artesanais como agentes sociais que se apropriam da natureza através
de seu trabalho, dos seus conhecimentos e das técnicas. Os pescadores ocupam,
organizam, transformam e produzem o espaço pesqueiro, culminando em seu
estágio final, na construção dos Territórios Pesqueiros Artesanais. Essa função de
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protagonista (atores principais) desenvolvida pelo homem dentro do contexto
geográfico configura-se como elemento central dentro das pesquisas desenvolvidas.
Neste cenário, CARLOS (1994, p. 158) afirma que: “A geografia enquanto ciência
começa a explicar o processo da produção espacial a partir da produção-reprodução
da vida humana. Nesse sentido, o homem de habitante, passa a ser entendido como
sujeito dessa produção”.

3.1

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO: O ESPAÇO PESQUEIRO ARTESANAL
A partir deste momento – baseado nas teorias, concepções, conceitos e

estudos de diversos autores, intelectuais e pensadores no âmbito da Geografia –
fundamentarei geograficamente o espaço pesqueiro artesanal em toda a sua
amplitude: partindo de sua definição, chegando a sua apropriação e produção
espacial pelos pescadores artesanais, culminando, em sua fase final na construção
dos Territórios Pesqueiros Artesanais.
Como já comprovado, a Ciência Geográfica apresenta como objeto de estudo:
o espaço geográfico. A magnitude do espaço geográfico é revelada por Milton
Santos (2002), ao declarar veementemente a necessidade e urgência em buscar
uma sólida base epistemológica que discuta o “espaço” como objeto de estudo e
conceito-chave dentro da Geografia. Neste aspecto, Corrêa (2003) define a
Geografia como uma “Ciência Espacial”, tamanha a relevância do espaço geográfico
para esta Ciência.
Evidenciar o forte vínculo entre a Geografia e o Campo de Estudo Pesqueiro
Artesanal comprova a vasta relevância da pesquisa geográfica dentro da Área
Pesqueira. Ao abordar a produção espaço geográfico (pesqueiro) por meio da
atividade pesqueira artesanal emprega-se todo o instrumental teórico-conceitual da
Ciência Geográfica na produção desta dissertação. Neste contexto, RIOS (2012, p.
53) enfatiza: “Nessa perspectiva, pensar o espaço produzido pela atividade
pesqueira na presente pesquisa é pensá-lo como espaço geográfico, objeto de
estudo da Geografia, compreendida como ciência social e que objetiva o estudo da
sociedade em seus processos de produção do espaço”. Desta forma, o espaço
geográfico possibilita um estudo coeso e completo sobre todos os fenômenos e
eventos que constituem as dinâmicas socioespaciais, em toda a sua totalidade.
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O espaço geográfico e a sociedade estão intimamente interligados, sendo que
o

espaço

se

converte

em

elemento

imprescindível

para

a

existência,

desenvolvimento e reprodução do ser humano. MOREIRA (1982, p. 42) ratifica essa
concepção ao afirmar que: “A natureza social do espaço geográfico decorre do fato
simples de que os homens têm fome, sede, frio, necessidades de ordem física
decorrentes de pertencer o homem ao reino animal, ponte de sua dimensão
cósmica. No entanto, à diferença do animal, o homem consegue os bens de que
necessita intervindo na primeira natureza, transformando-a. Transformando o meio
natural, o homem transforma-se a si mesmo. Ora, como a obra de transformação do
meio é uma realização necessariamente dependente do trabalho social (a ação
organizada da coletividade dos homens), é o trabalho social o agente de mutação do
homem, de um ser animal para um ser social, combinando estes dois momentos em
todo o decorrer da história humana”.
Portanto o homem através de seu trabalho social modifica e produz o meio
natural em que vive, tornando-se um ser social. A importância da Ciência Geográfica
é realçada dentro deste contexto. PAUL CLAVAL (2011, p. 77) consolida este
raciocínio ao declarar que: “A geografia transforma as relações dos grupos com o
espaço”.
O homem é um ser produtor que faz uso dos seus instrumentos de trabalho
para a construção do seu próprio espaço, garantindo os meios para atingir seu
progresso, à medida que se torna o “centro” da natureza e configura-se como o ator
protagonista das ações desenvolvidas. Logo, esse sujeito deixa de ser o “animal
homem”, e partir deste momento, é representado como um “homem social”, MILTON
SANTOS (1986) ao mergulhar neste assunto revela importantes considerações:
Mas, para que o animal homem se torne o homem social, é indispensável
que ele também se torne o centro da natureza. Isto ele consegue pelo uso
consciente dos instrumentos de trabalho. Nesse momento a natureza deixa
de comandar as ações dos homens e a atividade social começa a ser uma
simbiose entre o trabalho do homem e uma natureza cada vez mais
modificada por esse mesmo trabalho.

Nesse sentido, Milton Santos utiliza-se deste aspecto como a base
fundamental para realização da abordagem crítica de como ocorreu à evolução do
pensamento geográfico. Para este autor, o espaço é o objeto central dos estudos
geográficos, sendo este, concebido como um sistema. Os sistemas estão

59

relacionados a uma concepção de totalidade. Logo, deve-se compreender o espaço
de forma global, pois ele é um sistema em que seus objetos espaciais estão
interligados com o mundo e em constantes relações.
Diante destes fatos, SANTOS (2008, p. 12) evidencia uma primordial
peculiaridade do espaço geográfico: “Neste caso, o espaço não pode ser apenas
formado pelas coisas, os objetos geográficos, naturais e artificiais, cujo conjunto nos
dá a Natureza. O espaço é tudo isso, mais a sociedade: cada fração da natureza
abriga uma fração da sociedade atual”.
O espaço é o “lócus” da reprodução das relações sociais. Nesta ótica, a
formação espacial é estudada por LEFÉBVRE (2008, p. 48 – 52) que em sua obra
destaca o papel fundamental ou objetivo primordial do espaço: “Não se pode dizer
que o espaço seja um produto como um outro, objeto ou soma de objetos, coisa ou
uma coleção de coisas, mercadoria ou um conjunto de mercadorias. Não se pode
dizer que se trata simplesmente de um instrumento, o mais importante dos
instrumentos, o pressuposto de toda a produção e de toda troca. Estaria
essencialmente vinculado com a reprodução das relações (sociais) de produção [...]
desempenha um papel ou uma função decisiva na estruturação de uma totalidade,
de uma lógica, de um sistema”.
Desta maneira, a Geografia ao estudar o espaço geográfico e sua relação
com o ser humano, consolida-se como uma grandiosa Ciência Social. CORRÊA
(2003, p. 16) corrobora com esta ideia, definindo a Geografia como uma ciência
social e descrevendo seus principais enfoques: “Como ciência social a geografia tem
como objeto de estudo a sociedade que se refere a ação humana modelando a
superfície terrestre: paisagem, região, espaço, lugar e território”.
Para o homem, viver é produzir o espaço geográfico. O homem e o espaço
geográfico estão intrinsecamente associados, sendo por meio do trabalho humano
que se dá a produção espacial. Destarte, SANTOS (2016, p. 2) cita SANTOS (1996,
p. 163) confirmando esta concepção, para estes autores: “Não há produção que não
seja produção do espaço, não há produção do espaço que se dê sem o trabalho.
Viver, para o homem, é produzir espaço. Como o homem não vive sem trabalho, o
processo da vida é um processo de criação do espaço geográfico. A forma de vida
do homem é o processo de criação do espaço”.
Portanto, o espaço geográfico é o meio, condição e produto do processo de
reprodução social. CARLOS (2009, p. 77) exalta essa definição do espaço
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geográfico: “A noção de produção do espaço associar-se-ia, assim, ao processo de
constituição da humanidade do homem, o ser humano ao longo da história
produzindo e produzindo a si próprio no ato de produção do espaço. Neste raciocínio
é possível definir o espaço como condição, meio e produto do processo de
reprodução da sociedade. [...] Assim no longo processo histórico, o espaço aparece
no processo constitutivo de uma segunda natureza, apesar de, em cada momento
histórico, essa produção ganhar um sentido específico dado pelo desenvolvimento
de determinada sociedade”.
Por conseguinte, o espaço geográfico passa a ser estudado como um fator
social (relação homem x espaço), sendo imprescindível a realização dessa
abordagem dentro da Ciência Geográfica. QUEIROZ (2014, p. 155) legitima esse
pensamento e ressalta que: “O espaço geográfico é definido [...] como um fato e um
fator social. Ou seja, o espaço geográfico não seria somente um reflexo, um meio
para a ação da sociedade. O espaço geográfico é, assim, um condicionado e um
condicionador. Nesse sentido, o espaço geográfico é uma instância social como as
demais – economia, política e cultura ou ideologia. O espaço social é o espaço das
redes e das interações espaciais, dos territórios e das territorialidades, dos lugares e
das representações sociais”.
Ao analisarmos o Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal rondoniense e o modo
de ser, viver e produzir das tradicionais comunidades ribeirinhas pesqueiras
presentes no estado de Rondônia, precisamos ter em nossa mente de forma clara e
objetiva o conceito de espaço que será adotado nesta pesquisa científica. Assim,
SAQUET & SILVA (2008, p. 30 - 33) esclarecem: “O conceito de espaço é central e
compreendido como um conjunto de formas representativas de relações sociais do
passado e do presente [...] o espaço é resultado e condição dos processos sociais.
O espaço social corresponde ao espaço humano, lugar de vida e trabalho: morada
do homem, sem definições fixas. O espaço geográfico é organizado pelo homem
vivendo em sociedade e, cada sociedade, historicamente, produz seu espaço como
lugar de sua própria reprodução [...] Em síntese [...] O espaço é organizado
socialmente, com formas e funções definidas historicamente, pois se trata da
morada do homem e do lugar de vida que precisa ser constantemente reorganizado.
O espaço e o homem são sínteses dialéticas compreendidas numa combinação
teórico-metodológica”.
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Destarte, o espaço geográfico que está sendo debatido nesta dissertação
refere-se ao Espaço Pesqueiro Artesanal, espaço onde os pescadores artesanais e
as comunidades pesqueiras ribeirinhas vivem, trabalham, defendem e se
reproduzem. Logo, o espaço pesqueiro torna-se elemento vital na construção do
planejamento e na definição das diretrizes estratégicas que visem, efetivamente,
atingir o tão almejado progresso e desenvolvimento sustentável da pesca artesanal.
Destaca-se a relevância da organização espacial como um elemento concreto
para promoção do progresso e do desenvolvimento da sociedade, nesse sentido,
CORRÊA (2002, p. 55) consolida esta concepção ao declarar que: “A organização
espacial, ou seja, o conjunto dos objetos criados pelo homem e dispostos sobre a
superfície da Terra, é assim um meio de vida no presente (produção), mas também
uma condição para o futuro (reprodução)”.
Portanto, ao analisarmos o trabalho dos pescadores artesanais, seu
conhecimentos, habilidades e saberes, os métodos e as técnicas pesqueiras
empregadas, os instrumentos e apetrechos desenvolvidos para a prática pesqueira,
percebemos a relevância e toda a dinâmica desta atividade socioeconômica, e
assim, poderemos fazer projeções e propor soluções que tragam benefícios efetivos
para essas comunidades ribeirinhas.
Para as tradicionais comunidades pesqueiras ribeirinhas, a pesca artesanal
não se resume apenas uma atividade produtiva (econômica) geradora de emprego,
renda (autonomia financeira) e fonte de alimentação (segurança alimentar e
nutricional), mas também, está presente e faz parte ativamente do modo de ser e de
viver, da tradição e das manifestações culturais, da história e anseios destas
populações amazônicas, representando a expectativa de um futuro próspero para os
pescadores e seus familiares.
A produção do espaço ocorre em variados níveis e escalas, produzindo
diversificados graus de impactos resultantes das interações entre o homem e o
espaço geográfico. Essa dinâmica da produção espacial encontra-se presente desde
os graus/estágios iniciais como a dimensão material e objetiva até penetrar as
relações sociais mais profundas nele existentes. SOUZA (1997, p. 22) enfatiza essa
característica ao descrever: “O espaço social é, primeiramente ou em sua dimensão
material e objetiva, um produto da transformação da natureza (do espaço natural:
solo, rios, etc.) pelo trabalho social. Palco das relações sociais, o espaço é, portanto,
um palco verdadeiramente construído, modelado, embora em graus muito variados
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de intervenção e alteração pelo homem, das mínimas modificações induzidas por
uma sociedade de caçadores e coletores (impactos ambientais fracos) até um
ambiente

construído

e

altamente

artificial

como

uma

grande

metrópole

contemporânea (fortíssimo impacto sobre o ambiente natural) passando pelas
pastagens e pelos campos de cultivo, pelos pequenos assentamentos etc”.
Baseado nas fundamentações teóricas desenvolvidas por Santos (1986), o
espaço é o local da produção em que através do emprego do trabalho humano há a
realização de uma nova atividade social. A partir do momento que o homem passou
a produzir se apropriando da natureza houve a reprodução da vida. O espaço da
produção está ligado a uma lógica espaço-temporal, o tempo está incorporado no
espaço. O homem começa a inventar a sua história porque está inserido na
organização do espaço, onde criou suas técnicas para manter a sua própria
sobrevivência. Quanto às técnicas, SANTOS (2002, p. 37) afirma: “Só o fenômeno
técnico na sua total abrangência permite alcançar a noção de espaço geográfico”. O
espaço pensado por Milton Santos é o espaço enquanto totalidade, pensando em
uma escala do global ao local.
Toda esta dinâmica que envolve o espaço e as relações sociais são cruciais
para a compreensão da realidade vivida pelos pescadores artesanais da Amazônia,
além disso, revelam-se cruciais ao retratar o Setor Pesqueiro rondoniense.
A sociedade ao relacionar-se com o espaço começa a modificá-lo e a produzilo ininterruptamente por meio do trabalho humano, dotando-o assim de grande valor.
MORAES & COSTA (1987, p. 123) evidenciam tal afirmação, enfocando a
valorização oriunda das relações homem-espaço, pois, o ser humano através de seu
trabalho, instrumentos e técnicas provem o espaço geográfico de valor: “Assim, a
relação sociedade-espaço é, desde logo, uma relação valor-espaço, pois
substantivada pelo trabalho humano. Por isso a apropriação dos recursos próprios
do espaço, a construção de formas humanizadas sobre o espaço, a perenização
(conservação) desses construtos, as modificações, quer do substrato natural, quer
das obras humanas, tudo isso representa criação de valor”.
Entretanto, ressalta-se que não é unicamente pelo trabalho que a sociedade
modifica, reorganiza e produz o espaço geográfico. A subjetividade, traduzida pelas
representações também são formas de apropriação e transformação do espaço,
provendo-o de enormes valores, simbolismos, sentimentos e significações. Nesse
aspecto, SOUZA (1997, p. 23) afirma que o espaço é produzido tanto materialmente
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(objetivamente)

quanto

pelas

representações,

sentimentos

e

simbolismos

(subjetivamente): “Assim, não apenas o trabalho, que produz materialmente o
espaço social, "socializa" espaço natural; as representações deste são, em si, já
uma forma de desnaturalização, ao significarem a sua captura pelo imaginário de
uma sociedade e uma forma ou um projeto de apropriação”.
Neste
concretamente

contexto,
e

a

produção

materialmente

espacial

realizada

(objetivamente)

pelo

quanto

home

tanto

simbolicamente,

representativamente e sentimentalmente (subjetivamente) é ressaltada por CARLOS
(2012, p. 56): “A noção de produção contempla o processo de subjetivação: a
produção do mundo da mercadoria, com sua linguagem e representação. Mas, ao
mesmo tempo em que o homem produz o mundo objetivo (real e concreto), produz
igualmente uma consciência sobre si – assim ele produz no processo, como
humano, consciência, desejos; um mundo de determinação e possibilidades”.
Portanto, os pescadores artesanais ribeirinhos rondonienses através de seu
trabalho, conhecimentos, técnicas e instrumentos se apropriam da natureza,
organizando e produzindo o espaço geográfico, constituindo por fim, as
territorialidades. Assim, a etapa final deste processo consiste na construção dos
Territórios Pesqueiros Artesanais que será enfocada a seguir, no próximo tópico
desta dissertação.
Além das transformações materiais (concretas e objetivas) desenvolvidas
pelos pescadores artesanais e pelas comunidades pesqueiras ribeirinhas, devemos
destacar as modificações originadas pelas representações, simbolismos e
significações (subjetivas).

Logo, a atividade pesqueira apresenta como alicerce

primordial a relação homem e natureza, pois somente a existência deste vínculo
permite a prática de seu trabalho, proporcionando aos pescadores um conjunto
(corpo) de saberes, conhecimentos e técnicas indispensáveis para a sobrevivência,
reprodução e desenvolvimento das comunidades pesqueiras, além de abranger as
demais esferas de suas vidas.
Para as comunidades ribeirinhas, a pesca artesanal alcança várias dimensões
(econômica, social, cultural, política, ambiental, sentimental, religiosa, ecológica,
etc.). Os pescadores artesanais ao desempenharem seu trabalho (atividade
pesqueira) constroem profundas relações e interações com familiares, amigos,
colegas de profissão e demais moradores, estabelecendo vastas e ricas trocas de
experiências que possibilitam adquirirem conhecimentos e o aperfeiçoamento dos
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métodos pesqueiros. Todas essas convivências pesqueiras resultam na construção
de uma identidade coletiva, influenciando os costumes e modos de vida, criando
novas histórias e revelando os anseios e desejos locais, culminando no
fortalecimento sociocultural das comunidades pesqueiras artesanais.
A produção do espaço geográfico através da atividade pesqueira artesanal é
analisada por RIOS (2012, p. 31): “Por se tratar de uma pesquisa geográfica,
objetivamos a compreensão e análise do espaço geográfico, neste caso específico
do espaço produzido pela atividade pesqueira, no qual a atividade da pesca
artesanal [...] são vistas aqui como responsáveis pela produção/organização do
espaço pesqueiro. Dessa forma, a partir da relação de apropriação da natureza [...] à
medida que se apropriam deste, constituem suas territorialidades, criando, portanto,
seus territórios”.
Nesse contexto, a etapa inicial (primária) dentro da dinâmica pesqueira
baseia-se no acesso/ingresso do pescador artesanal à natureza (terrestre e
aquática) e na apropriação desse meio natural pelo trabalho, conhecimento e
técnicas pesqueiras contidas na arte e no saber-fazer pesqueiro artesanal. A partir
desde momento, o espaço é transformado, reorganizado e produzido pela atividade
pesqueira, acarretando por fim, na construção dos Territórios Pesqueiros Artesanais.
Assim, o acesso e a articulação dos meios aquáticos e terrestres são fatores
imprescindíveis para a realização da pesca artesanal, exortamos estes ambientes
como local de vida, moradia e reprodução dos pescadores artesanais. Seguindo
esta linha de pensamento, CARDOSO (2003, p. 119) salienta que: “A atividade
pesqueira é uma atividade humana que representa uma modalidade de uso do
espaço. Sua especificidade reside na articulação entre os meios aquático e terrestre,
sendo que o primeiro comporta os processos de apropriação da natureza e o
segundo significa os espaços de morada do pescador e o da realização do pescado
enquanto mercadoria”.
Portanto, o pescador artesanal assume o papel de agente social de
transformação, organização e produção do espaço geográfico, mantendo vínculos e
relacionando-se com a natureza através da prática pesqueira e consolidando esta
importante atividade socioeconômica dentro da Ciência Geográfica. Neste contexto,
ALVES (2015, p. 26 - 27) declara: “Percebe-se um conhecimento e manejo da
natureza a partir do trabalho realizado pelo(a) pescador(a). A atividade pesqueira é,
por sua essência, feita e praticada através dos usos da natureza. Desta forma,
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entende-se aqui que esse caráter é fundamental para compreender a atividade
como um elemento de organização do espaço geográfico [...] busca-se articular a
pesca artesanal e a geografia, num esforço de demonstrar como esses sujeitos
vivem o cotidiano do espaço em sua dimensão, uma vez que a leitura espacial
permite ver além da aparência, além dos jogos de relações estabelecidas para
apresentar a dimensão do cotidiano dos sujeitos inseridos no espaço”. Logo, o autor
acentua a magnitude da Geografia para efetuação de um estudo holístico do Setor
Pesqueiro Artesanal Rondoniense e dos modos de vida das populações pesqueiras
Amazônicas.
As comunidades pesqueiras ribeirinhas amazônicas estabelecem vastas e
profundas ligações/conexões com os territórios pesqueiros artesanais. Nesta ótica,
LIMA (2016, p. 70) fundamenta e realiza relevantes considerações à respeito dessas
tradicionais comunidades: “Os pescadores ribeirinhos amazônicos em suas
especificidades constituem territorialidades, saberes e práticas na relação com o rio
como existência e extensão de suas vidas e dos seus territórios. As relações se
estabelecem sob um dado conhecimento que está além do conhecimento prático
formal”.
Para as populações tradicionais – em especial na Amazônia – os moradores
ao manterem relações com o meio natural, começam a sentir e vivenciar a natureza
(fauna e flora) em toda sua essência, percebendo que a mesma possui “alma” e é
dotada de significados e simbolismos, tornando-se assim, parte integrante deste
meio e assumindo a árdua responsabilidade por sua proteção e manutenção.
Portanto, estas populações locais respeitam e valorizam a natureza, pois sabem que
o ser humano ao interferir no meio ambiente, ocasiona alterações diretas/indiretas
nas paisagens naturais – fazendo com que natureza se “rebele” – aflorando suas
consequências nocivas no ambiente natural e para as vidas dos homens. É nesse
sentido, que na visão geográfica os espaços e posteriormente, os territórios são
dotados de tradições, mitos e representações, pois os grupos constroem as suas
histórias nos lugares e guardam na memória as informações das localizações e suas
respectivas características.
As características essenciais à respeito do espaço e do território, são
descritas por SAQUET (2009, p. 81- 83), permitindo uma melhor compreensão e
diferenciação entre estas duas concepções (Espaço e Território) primordiais para o
estudo e desenvolvimento da Geografia: “O espaço corresponde ao ambiente
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natural e ao ambiente organizado socialmente, enquanto que o território é produto
de ações históricas que se concretizam em momentos distintos e sobrepostos,
gerando diferentes paisagens, logo, é fruto da dinâmica socioespacial [...] O espaço
é indispensável para a apropriação e produção do território”.
Portanto, constata-se que o espaço pesqueiro é anterior (antecedente) ao
território pesqueiro, sendo que o espaço se consolida como alicerce para a criação e
produção do território pesqueiro artesanal, que será amplamente detalhado no
tópico seguinte desta pesquisa geográfica.
A atividade pesqueira artesanal recebe influências diretas/indiretas de
diversos atores nas mais variadas escalas geográficas, tornando-se indispensável
tanto para o pesquisador/cientista quanto para o gestor/administrador público
conhecer todas essas externalidades, para então, planejar, formular e adotar
medidas e ações concretas que promovam o Bem-Estar Social dessas populações
pesqueiras litorâneas e ribeirinhas presentes ao longo de todo o país.

Nesse

contexto, CARDOSO (2003, p. 119 - 120) afirma que: “Como modalidade de uso do
espaço, a atividade pesqueira interage com as demais formas que a sociedade
produz e reproduz seu espaço. Neste sentido, não se coloca alheia aos processos
de urbanização e industrialização acelerados e nem aos processos de degradação
ambiental decorrentes do modo de produção hegemônico na atualidade. A atividade
pesqueira interage ainda com as modalidades de uso dos espaços litorâneos e dos
recursos hídricos em geral, as primeiras marcadas pela expansão da atividade
turística e as segundas marcadas por uma discussão recente de privatização e
remodelamento dos organismos de gestão das águas”.
Nesse aspecto, ao estudarmos os fatores externos (exógenos) que modificam
(em diferentes níveis e escalas) o espaço pesqueiro, afetando assim, o Setor
Pesqueiro Artesanal, o modo de vida e a produção das tradicionais comunidades
ribeirinhas amazônicas, devemos atentar para importantes fenômenos e/ou eventos
estudados pela Ciência Geográfica:
1) Comprova-se em todo o mundo – com especial atenção para a Amazônia
– o grande avanço da ciência, das inovações tecnológicas e do
desenvolvimento informacional constituindo a base da reorganização do
espaço e da sociedade global. Essa dinâmica foi estudada e definida por
Milton Santos como técnico-científica-informacional;
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2) A globalização e o avanço do capital (lógica de acumulação capitalista)
atingem as áreas até então longíquas, penetrando os espaços mais
distantes e remotos do planeta, sobrepujando e impondo-se sobre as
fronteiras e barreiras físicas;
3) Por fim, um tema extremamente relevante tem participado dos debates
políticos, podendo nortear a adoção medidas altamente degradadoras do
meio ambiente, além de nocivas aos territórios das populações tradicionais
locais. Tais modificações - contam com o apoio da Bancada Ruralista e do
Agronegócio - estão gerando enormes polêmicas e intensas discussões
pois refere-se a redução de Áreas Indígenas e a Privatização ou
Concessão (prazo estabelecido) de Áreas de Conservação e Recursos
Naturais ou Florestais (incluindo Áreas da Amazônia) para desempenho
de atividades exploratórias de Grupos Econômicos/Financeiros Regionais,
Nacionais e Globais de natureza jurídica privada ou mista. As áreas antes
protegidas por Leis e Decretos - como as Áreas de Preservação
Permanente (APP) - poderão ser utilizadas e exploradas economicamente,
se aprovadas no Congresso Nacional e sancionada pelo Executivo
(Presidente da República). Estas atividades praticadas no meio natural
ocasionam severos danos e prejuízos irreparáveis para o ecossitema
(fauna e flora) e para toda a população mundial.
Na Amazônia, a imposição da lógica global e capitalista das grandes
corporações e a adoção de projetos e políticas públicas ou governamentais pelo
Estado brasileiro que visem apenas a exploração econômica e financeira de nossa
região “sobrepondo-se” ao território de inúmeros agentes sociais (populações
amazônicas)

têm

causado

profundas

interferências

no

planejamento,

na

organização, na regulação e no uso dos territórios.
Nos últimos anos, as populações tradicionais da Amazônia vêm enfrentando
graves

problemas

resultantes

da

fragmentação

das

coerências

territoriais

endógenas, impostos pela implantação de políticas públicas – sem estudos de
impactos socioambientais adequados e que objetivem apenas o crescimento
econômico – e pelas lógicas das redes (exógenas/globais) das grandes
corporações/firmas/empresas aos lugares.
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Em se tratando do Estado de Rondônia, podemos constatar alguns exemplos
que fundamentam esses fenômenos e eventos geográficos: obras do Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal em parceria com o setor
privado, como a construção das Usinas Hidroelétricas – UHE de Santo Antônio e
UHE Jirau (Complexo do Rio Madeira), a construção e investimentos no Porto
Graneleiro e em Hidrovias como a do Rio Madeira efetivando-se como políticas
prioritárias do Governo Estadual para incrementar o escoamento e transporte da
produção estadual (principalmente de grãos), a expansão do agronegócio com
destaque para a plantação e o cultivo da soja (monocultura), a vinda de grandes
projetos e empreendimentos do setor privado, tem causado sérias contradições,
tensões, conflitos e a (des)territorialização das populações tradicionais locais.
Diante deste contexto, ratifica-se os graves problemas enfrentados pelas
populações tradicionais pesqueiras ribeirinhas amazônicas, que anseiam e lutam por
sua emancipação territorial para poderem desenvolver livremente suas atividades,
permitindo assim, sua sobrevivência e reprodução:
Considerando que hoje, na Amazônia, o processo histórico é negativo em
favor dos pescadores, sejam ribeirinhos, tradicionais, artesanais,
associados em colônias e outras entidades, além de outras categorias de
“atingidos” [...] mas as suas territorialidades ainda têm se mantido. Este
panorama, em que o território dos pescadores ribeirinhos perpassa por uma
possível redução em sua territorialidade, essencialmente aquele relacionado
e de acesso ao rio [...] Observa-se uma gama de grandes projetos, em
destaque as hidroelétricas, que subvertem a territorialidade de muitas
comunidades tradicionais. Sentido em que um dos maiores vínculos dada à
existência territorial na Amazônia são os recursos hídricos, ou seja, os rios
que representam intimamente a relação dinâmica de resistência dos
pescadores. (LIMA, 2016, p. 70 - 71)

A apropriação e independência do território pesqueiro são necessários para a
subsistência, reprodução e progresso dos pescadores artesanais e seus familiares,
objetivando isto, a classe pesqueira artesanal rondoniense se une na defesa de seus
direitos e interesses coletivos, buscando sua autonomia territorial, unidade política
(através das Colônias e da Federação de Pescadores) e o fortalecimento de sua
identidade frente às interferências externas, exprimindo o conflito entre o global e o
local, entre o vertical e o horizontal, entre a lógica das redes (exógena) e a lógica
territorial (endógena).
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Portanto, o acesso e a apropriação da natureza (meio natural aquático e
terrestre), a transformação, a reorganização e a produção do espaço geográfico, e
por fim, as construções dos territórios pesqueiros artesanais resultam das ações dos
pescadores – definidos como agentes sociais de transformação. É através do
trabalho dos pescadores artesanais, de seus conhecimentos, das suas habilidades,
de seus saberes, dos métodos e das técnicas pesqueiras, dos instrumentos e
apetrechos desenvolvidos para a prática pesqueira que o espaço pesqueiro
artesanal é produzido, antecedendo, servindo de base e substrato para a construção
dos territórios pesqueiros. Ao analisarmos essa conjuntura, constatamos a dinâmica
desta relevante atividade (pesca artesanal) que proporciona a sobrevivência, o
sustento, a reprodução e o desenvolvimento das tradicionais comunidades
pesqueiras brasileiras.

3.2

O TERRITÓRIO PESQUEIRO ARTESANAL

O Território é uma importante categoria de análise geográfica, que possibilitou
um grande salto (impulso) científico, resultando no desenvolvimento e progresso
desta Ciência Social, criando novos e promissores rumos para as pesquisas
científicas atuais. Para descrever a magnitude do Território para a Geografia, citarei
um fragmento categórico expresso pelo grande geógrafo e escritor MILTON
SANTOS (1999, p. 1) que considerou a abordagem territorial como o um fato
marcante dentro de um cenário de apogeu (ápice) histórico para pesquisa
geográfica: “A Geografia alcança neste fim de século a sua era de ouro, porque a
geograficidade se impõe como condição histórica, na medida em que nada
considerado essencial hoje se faz no mundo que não seja a partir do conhecimento
do que é o Território. O Território é o lugar em que desembocam todas as ações,
todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é,
onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua
existência. A Geografia passa a ser aquela disciplina tornada mais capaz de mostrar
os dramas do mundo, da nação, do lugar”.
Através do Território, podemos retratar com uma maior realidade e precisão o
modo de ser, viver e produzir da sociedade nos dias de hoje – contexto histórico
vigente – além de estudar todas as relações de poder que as envolvem, e assim,
compreendermos de forma consistente e coesa as complexas tramas e malhas
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sociais existentes. Nesse aspecto, FERREIRA (2014, p. 111 - 113) corrobora com as
afirmações de Milton Santos, e também enfatiza a importância do conhecimento
sobre o Território e as demais concepções a ele relacionadas (como por exemplo:
territorialidade e territorialização), evidenciando a primordial aplicação desta
categoria de análise nas pesquisas científicas empreendidas no momento presente,
comprovando a vasta relevância e amplo emprego do Território dentro da Ciência
Geográfica: “Pode-se dizer então, que na atualidade o debate em torno do território,
assim outros conceitos correlatos – como territorialidade e territorialização – assume
importância imprescindível para a geografia. Tal importância exige que o conceito
seja (re)visitado constantemente frente aos processos de reordenamento do espaço
geográfico mundial em suas múltiplas dimensões (política, econômica, simbólicocultural, etc.) [...] Os estudos territoriais se mostram cada vez mais emergentes
frente aos processos de transformações do espaço geográfico mundial que refletem
diferenciações não apenas de caráter político-econômico, mas, igualmente, de
expressão simbólico-cultural, manifestadas nas mais diversas tramas do cotidiano
vivido. O debate em torno do conceito de território e territorialidade vislumbra a
tradição e a relevância dos estudos territoriais na interpretação dos fenômenos
geográficos contemporâneos”.
Nesse contexto, a importância crucial do território ao estudarmos as
comunidades pesqueiras artesanais e a magnitude socioeconômica do Setor
Pesqueiro para as famílias rondonienses é ratificado por RICARTE (2016, p. 55):
“Uma das mais importantes categorias de análise geográfica do período histórico
atual, sem dúvida é o território. É nele que ocorre o acontecer social e é nele que
encontramos a materialidade sobreposta através das temporalidades que marcam a
vida em sociedade”.
Os estudos em torno do conceito de Território não são novidades, a Ciência
Geográfica e diversas outras áreas das Ciências Sociais e Humanas tem realizado,
nas últimas décadas, debates frutíferos – extremamente profícuos – sobre o tema.
Particularmente, no âmbito da Geografia, existe uma tradição dos estudos territoriais
que promovem um contínuo processo de redefinição e aprimoramento do conceito
enaltecendo e fortalecendo, assim, uma pluralidade de aspectos definidores (como
relações sociais cotidianas, multiescalaridade, poder, etc.) na interpretação e na
apreciação dos fenômenos geográficos contemporâneos.
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Registra-se a relevância do território dentro do contexto Geográfico, além de
explicitar a sua contínua (habitual) participação dentro dos estudos e trabalhos
científicos contemporâneos. Nessa ótica, FUINI (2014, p. 6) declara: “O território é
um dos conceitos fundamentais da ciência geográfica e, no período atual, se
encontra cada vez mais presente em trabalhos acadêmicos explicando, de diferentes
formas, a maneira como a sociedade se apropria e produz o espaço, através de
determinantes políticos, econômicos e culturais”.
Portanto,

ao

firmar-se

como

uma

categoria

de

análise

geográfica

imprescindível para os estudos, pesquisas e debates científicos, comprovou-se a
importância do conceito Território para subsidiar as pesquisas científicas em torno
da pesca artesanal e do modo vida e produção das comunidades ribeirinhas.
FERREIRA (2014, p. 113 - 114) fundamenta esta concepção ao afirmar: “Partimos
do pressuposto de que os estudos territoriais cumprem atualmente papel de
destaque nos debates envolvendo a espacialidade humana, não apenas enquanto
conceito “puro”, mas, da mesma forma, num sentido pragmático, compreendendo
sua dimensão ontológica. Além disso, entendemos que os estudos territoriais serem
importantes instrumentos de análise visando uma consciência voltada para questões
sociais e espaciais, das quais a geografia, ao longo do tempo, tem ajudado a
construir”.
Ao realizarmos a análise socioeconômica da atividade pesqueira artesanal no
Estado de Rondônia, adotamos o Território para embasar teórico-conceitualmente o
referido tema dentro da Área Geográfica, além de possibilitar de forma eficiente, a
compreensão e a representação fidedigna e confiável da atual situação em que se
encontra do Setor Pesqueiro Artesanal rondoniense.
Desde as últimas décadas do século XX comprova-se a ocorrência de
profundas mudanças estruturais na Amazônia Brasileira. O Estado Nacional por
meio da adoção de políticas públicas de ocupação e crescimento, a ideologia da
modernização, o avanço científico e tecnológico, o desenvolvimento e ampliação dos
meios de comunicação, a globalização, a expansão da força do capital e o progresso
dos grandes empreendimentos e projetos econômicos regionais, nacionais e
internacionais modificam e reorganizam os espaços e os territórios.
Neste preocupante cenário, LIMA (2016, p. 72) alerta para os graves perigos
existentes e os severos prejuízos advindos da “malha programada” que está em
desenvolvimento na Amazônia: Há em curso uma “malha programada” que ainda
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não foi fechada, referida para modernizar o território no que tange à Amazônia sob
os planos e programas empenhados pelas políticas governamentais. Dessa
maneira, subestimando os territórios e as identidades dos pescadores, ribeirinhos,
agricultores, indígenas, quilombolas e outras referências identitárias. A malha agora
como explicação constata o fato de que os pescadores estão sob uma “violenta
incorporação” e vêm seus territórios redefinidos a situações urbanas, o seu modo de
vida, especificamente das suas territorialidades. Observa-se que a “malha
programada” foi refletida a mais de 20 anos e ainda se vê o processo político
territorial em curso e sem tempo para a “renderização”. É expressivo que o capital
necessite de todo controle possível do território. As forças econômicas, políticas e
culturais que condicionam o território e a territorialidade, geram a desterritorialidade
e as novas territorialidades, num único movimento, complexo e heterogêneo.
Gerando transformações, novos significados e relações de poder que ressignificam
o território às novas territorialidades”.
Destarte, na Amazônia, a atuação de um conjunto de forças ou vetores
(econômicos, políticos e culturais) causam tensões e conflitos que culminam nas
desterritorializações e reterritorializações presentes dentro da dinâmica do espaço
geográfico amazônico.
Neste sentido, SOUZA (1997, p. 29) evidencia a ocorrência dos processos de
desterritorializações e reterritorializações, destacando sua importância na analise
territorial: “Um território poderá ser fragmentado ou suprimido (desterritorialização),
expressando a reciclagem ou eliminação de um poder. Na prática, transformações
das

relações

sociais

costumam

demandar

tanto

reestruturações

quanto

refuncionalizações; e, quanto maior vier a ser a ruptura com as relações sociais
instituídas, maior deverá ser a mudança do espaço herdado, pressupondo
desterritorializações e reterritorializações”.
Logo, encontramos na Amazônia um grande mosaico, sendo uma região
única e complexa caracterizada por despertar interesses, cobiça e desejos de
diversos agentes políticos e econômicos (regionais, nacionais e globais) ávidos por
lucro. Desta maneira, definimos a Amazônia como um palco de tensões, resistências
e conflitos territoriais, onde as populações locais (tradicionais) lutam contra a lógica
exógena (vertical e global) presente grandes empreendimentos e projetos públicos e
privados que visam apenas a exploração econômica e financeira da região.
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Nessa conjuntura, emerge uma grande preocupação e a eminente
necessidade de rigorosos estudos e debates sobre a Área Pesqueira, pois a pesca
artesanal representa sobrevivência, emprego, renda e cultura para milhões de
brasileiros. CARDOSO (2003, p. 120) corrobora essa concepção ao afirmar: “Frente
a todos esses processos, pescadores defrontam-se com um amplo campo de
embate e a politização de seu movimento alcança as discussões dessas questões,
que envolvem seus espaços de vida, moradia e trabalho, seu espaço geográfico e
seus territórios”.
Desse modo, o resultado geográfico revela-se em contraditórios cenários
regionais, cujas tensões e conflitos emergem da dialética de projetos locais com
processos nacionais e globais, estes últimos, são desenraizados da história, do
modo de vida e dos lugares, do espaço e do tempo. LIMA (2016, p. 72) ao abordar
esse contexto revela a atual situação em que se encontra significativa parcela dos
territórios dos pescadores artesanais amazônicos: “As situações apresentam uma
realidade territorial em disputa. Contudo, coaduna com a prioridade do Estado
brasileiro em propor projetos [...] que “sobrepõem” o território de inúmeros agentes
sociais, oportunamente o território dos pescadores ribeirinhos. Por esse prisma,
percebo a princípio, que, no início, o planejamento [...] pelo governo e empresas
perpassa pelo controle do poder político, econômico e cultural do território, que se
apóia nas relações políticas de poder local e nacional. Nesse caso associam-se as
relações de poder [...] o controle do território, a restrição do território aos
pescadores, a redução ou nenhum acesso ao que compreendem como território de
relações e práticas de reprodução física e social”.
FERNANDES (2005, p. 30) explica de forma profunda e coesa todos os
fenômenos e/ou eventos geográficos que constituem as dinâmicas territoriais,
destacando as tensões e os conflitos entre as forças (atores) que visam construir,
conquistar e dominar territórios: “Alguns movimentos transformam espaços em
territórios, também se territorializam e são desterritorializados e se reterritorializam e
carregam consigo suas territorialidades, suas identidades territoriais constituindo
uma pluriterritorialidade. A transformação do espaço em território acontece por meio
da conflitualidade definida pelo estado permanente de conflitos no enfretamento
entre as forças que procuram criar, conquistar e controlar seus territórios. A criação
ou conquista de um território pode acontecer com a desterritorialização e com a
reterritorialização. Os territórios se movimentam também pela conflitualidade. O

74

território é espaço de vida e morte, de liberdade e de resistência. Por essa razão,
carrega em si sua identidade, que expressa sua territorialidade”.
Neste contexto, os pescadores artesanais se unem cada vez mais,
objetivando

a

organização

e

o

fortalecimento

da

classe

pesqueira,

no

combate/enfrentamento às severas interferências externas (exógenas) nocivas.
Atualmente, considerável parcela dos territórios pesqueiros encontra-se sobre
disputa, pois suas áreas despertam interesses de diversos grupos (econômicos e
políticos) gerando tensões e conflitos que prejudicam a prática da atividade
pesqueira, causando redução da produção de pescado e afetando diretamente a
vida e o sustento/manutenção das comunidades ribeirinhas, pondo em xeque à
existência e a continuidade desses territórios. Somente através da soberania do
território pesqueiro, os pescadores e as comunidades pesqueiras poderão
desenvolver suas atividades, que garantirão a sua sobrevivência e reprodução.
Percebe-se claramente, que os pescadores artesanais e outras importantes
populações tradicionais não existem sem o território, ressaltando a vital relevância
das resistências e lutas para a vida, sobrevivência e progresso destas comunidades.
A magnitude da luta pela emancipação territorial para os pescadores artesanais e
para as tradicionais comunidades pesqueiras é enfatizada por SANTOS (2016, p. 5):
“Que sujeitos, grupos sociais, classes sociais não existem sem seus territórios, de
modo que sua existência pressupõe a existência de seu território, por isso a luta dos
indígenas, camponeses, populações tradicionais [...] as características identitárias
dos seus territórios fortalecem a luta, assim, território e identidade constituem a luta,
e se reafirmam na resistência”.
Portanto, constatamos a importância da utilização do território em situações
que existam tensões e conflitos, como é o caso dos Territórios Pesqueiros
Artesanais na Amazônia, e Rondônia está inserido neste contexto. Seguindo esta
concepção, SILVA (2007, p. 9) revela que: “O território é uma categoria de análise
que oferece a percepção mais clara das variadas dimensões de uma situação ou
conflito, apresentando os grupos de interesses que exercem influência e delimitam
suas esferas de atuação política, ditando as formas de poder e as relações sociais.
Nessa construção, as relações entre ser humano e natureza são indissociáveis, visto
que o território constitui a base física dando sua interconexão com o mundo, sendo o
grande palco para a construção cultural e social, mas também pode produzir visões
e concepções próprias e conflitantes”.
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Nesta conjuntura, SOUZA (2015, p. 31 - 32) salienta o poder e o conflito como
02 (dois) elementos inerentes ao território: "Assim, poder e conflito estão
diretamente vinculados ao território [...] Desse modo, os territórios envolvem não só
as complexas relações de poder, mas também a perspectiva de, em uma escala
local, valorizar os vínculos sociais, as relações eminentes da cultura e dos costumes
produzidos e representados no espaço, por meio da construção histórico-territorial".
Portanto, o Território apresenta-se como um aparato indispensável para os
estudos e debates geográficos sobre a Área Pesqueira, tornando-se essencial
quando nos referimos ao processo de existência e reprodução das populações
pesqueiras

artesanais

brasileiras,

como

também

para

a

perpetuação

e

fortalecimento de sua identidade, cultura e história.
O território firma-se como o palco formador do modo de ser e viver dos das
comunidades tradicionais pesqueiras, reproduzindo as suas várias dimensões
(socioculturais, econômicas, políticas, ambientais, etc.), revelando as escalas e os
atores (local, regional, nacional, global) que influenciam direta e/ou indiretamente o
Setor Pesqueiro Artesanal, e assim, exprimindo momentos, cenários e contextos
históricos marcantes (conquistas, tensões e conflitos) para estas tradicionais
populações litorâneas e comunidades ribeirinhas pesqueiras.
Em vista disto, um atributo notável que merece destaque, refere-se a
abrangência multidimensional (social, econômica, política, ambiental, cultural,
religiosa, etc.) e multiescalar (local, regional, nacional, global) do Território,
convertendo essa categoria de análise geográfica em uma poderosa e efetiva
ferramenta capaz de realizar uma pesquisa científica de forma holística ao analisar
minuciosamente os fenômenos e/ou eventos constituinte das dinâmicas espaciais
(objeto de estudo geográfico) em sua totalidade (integralidade).
Nesse contexto, FERNANDES (2009, p. 202) destaca a magnitude da
multidimensionalidade para a compreensão da totalidade territorial: “Quando
compreendemos

o

território

como

um

todo,

estamos

entendendo

sua

multidimensionalidade. Isso significa que ao analisar os territórios por meio de uma
ou mais dimensões, é somente uma opção, o que não implica em desconsiderar as
outras dimensões. O princípio da multidimensionalidade nos ajuda a compreender
melhor o da totalidade, já que são as dimensões que a compõem”.
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Nesta dissertação, analisou-se a dimensão econômica e social da atividade
pesqueira artesanal no Estado de Rondônia. Os aspectos sociais e econômicos,
configuram-se elementos constituinte da territorialidade e, portanto, devem ser
estudados dentro da análise territorial. Destarte, SAQUET (2009, p. 8) destaca:
“Compreendemos a noção de territorialidade como um processo de relações sociais,
tanto econômicas, como políticas e culturais de um indivíduo ou de um grupo social.
A territorialidade corresponde às relações sociais e às atividades diárias que os
homens têm com sua natureza exterior. É o resultado do processo de produção de
cada território, sendo fundamental para a construção da identidade e para a
reorganização da vida quotidiana”.
Além disso, outra importante característica, tocante ao estudo do Território diz
respeito a sua ampla abordagem dentro da pesquisa científica: a análise territorial
investiga e examina minuciosamente tanto os componentes Objetivos (materiais e
concretos) quantos os Subjetivos (imateriais e representativos) traduzidos pelos
simbolismos, representações, sentimentos e aspectos culturais da sociedade. Esses
componentes territoriais (Objetivos e Subjetivos) são primordiais para a apropriação,
dominação, autonomia, reprodução, desconstrução, reconstrução e desenvolvimento
do Território. Prosseguindo nessa linha de raciocínio HAESBAERT (2007, p. 20)
ressalta a magnitude da conotação material (Objetiva) e simbólica (Subjetiva) como
constituintes intrínsecos do Território, desde o seu nascedouro: “Desde sua origem,
o território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica, pois
etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium quanto de terreoterritor
(terror, terrorizar), ou seja, tem a ver com dominação (jurídico-política) da terra e
com a inspiração do terror, do medo – especialmente para aqueles que, com esta
dominação, ficam alijados da terra, ou no “territorium” são impedidos de entrar. Ao
mesmo tempo, por outro lado, podemos dizer que, para aqueles que têm o privilégio
de plenamente usufrui-lo, o território pode inspirar a identificação (positiva) e a
efetiva “apropriação”.
Ressalta-se

então,

que

o

Território

Pesqueiro

Artesanal

pode

ser

caracterizado a partir das relações de trabalho e atividades estabelecidas, mas
também, como palco de ligações/conexões efetivas e de identidade entre um grupo
social com seu espaço.
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Encontramos no território uma base consistente para alavancar os estudos e
as discussões sobre a atividade pesqueira artesanal, as populações ribeirinhas
amazônicas e a relevância socioeconômica do Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal
para a sobrevivência, sustento e desenvolvimento das famílias rondonienses.
Raffesttin é considerado um pioneiro – desbravador – nos debates e
discussões sobre o território. Suas concepções forneceram relevantes contribuições
à categoria de análise territorial, abordando de forma plural e dinâmica a análise do
território a partir das relações de poder exercidos por pessoas ou grupos enquanto
aspecto fundamental para a sua compreensão, e também, como palco de ligações
efetivas e identitárias entre os agentes sociais com o seu espaço. Em sua obra,
encontramos uma abordagem múltipla de território e territorialidade humana.
Ressalto a grande influência da obra deste autor, que serve de base e
fundamentação para muitos pesquisadores e estudiosos, e ainda hoje, apesar de
solidificada, encontra-se sendo debatida e aperfeiçoada por outros notáveis
pensadores – cujas contribuições também devem ser levadas em consideração para
o aprimoramento do conceito de Território Pesqueiro Artesanal.
O espaço e o território não são conceitos equivalentes, sendo que o território
é posterior ao espaço. RAFFESTIN (1993, p. 143 – 144) aprofunda esta
diferenciação primordial e descreve todo processo (mecanismo) de construção do
território a partir da ação humana e do surgimento das relações de poder
estabelecidas nesse cenário: “Espaço e território não são termos equivalentes [...] É
essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se
forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator
sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de
um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator
“territorializa” o espaço [...] O território nessa perspectiva é um espaço onde se
projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela
relações marcadas pelo poder. O espaço é a "prisão original'', o território é a prisão
que os homens constroem para si”.
Portanto, o espaço é fundamental por transformar-se em matéria-prima
(substrato) para o surgimento do território. Porém, o território em si, não expressa
somente um espaço, mas sim, um espaço construído e moldado por atores
sintagmáticos (atores que realizam um programa) em diferentes níveis (graus).
Neste sentido, SAQUET (2010, p. 77) ofereceu sua significativa contribuição teórica
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e reforçou a conceituação referente ao território, aprimorando a concepção de
Raffestin ao enfatizar que: “O espaço não é apenas palco, receptor de ações,
substrato [...] ele tem um valor de uso e um valor de troca, distintos significados e é
elemento constituinte do território, pois eles são indissociáveis”.
Em se tratando do Território Pesqueiro Artesanal, estes atores sintagmáticos
são representados pelos pescadores artesanais (agentes sociais) e as comunidades
tradicionais ribeirinhas pesqueiras, que, conforme seus interesses e objetivos
acabam promovendo relações sociais entre si e demais grupos de indivíduos e
também com a natureza (terra e água). Assim, o território passa a ser um produto
destes atores sociais (pescadores artesanais). São os pescadores que constroem,
produzem e transformam os territórios pesqueiros, partindo da produção do espaço
– realidade inicial dada. Conforme confirmado por RAFFESTIN (1993, p. 143) “[...]
Ao se apropriar de um espaço concreta ou abstratamente, o ator „territorializa‟ o
espaço”.
O Território Pesqueiro Artesanal é fundamentado no trabalho contínuo e
permanente de grupos (atores) sociais representados pelos pescadores artesanais e
comunidades pesqueiras litorâneas e ribeirinhas. Destarte, CARDOSO (2003, p.
120) enfatiza: “Território poderia então ser definido como uma porção do espaço
terrestre sobre o qual um agente qualquer exerce um domínio, através do poder
gerado por acordos, coesões, ou instrumentos de dominação [...] Podemos entender
que existem territórios não apenas como espaços nacionais, geridos por um Estado,
mas também no interior dos países, tais como territórios indígenas, territórios
quilombolas e mesmo territórios pesqueiros. Estes podem ser delimitados formal ou
informalmente garantindo a reprodução dos pescadores [...] Territórios pesqueiros
são espaços conhecidos, nomeados, defendidos, delimitados e manejados pelos
pescadores em sua faina pesqueira”.
Dentro deste contexto, como já fundamentado no tópico anterior, a realização
da atividade pesqueira artesanal está intimamente contígua ao acesso e ao uso do
meio natural pelos pescadores e comunidades tradicionais pesqueiras, de forma
que, esta atividade converte-se num elemento de modificação, organização e
produção do espaço geográfico. Ao realizarem a prática da atividade pesqueira, os
pescadores artesanais e as comunidades pesqueiras começam a ocupar,
transformar e produzir o espaço, resultando na apropriação da natureza através do
trabalho,

conhecimentos

e

técnicas

pesqueiras,

constituindo

por

fim,

as
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territorialidades. Seguindo esta concepção, RIOS (2012, p. 61) define o território
pesqueiro artesanal: “Para os pescadores artesanais, conceituamos território,
quando os mesmos se apropriam do espaço, desenvolvendo ali suas atividades,
criando relações de poder com o mesmo e demarcando tal espaço (aquático ou
terrestre) como o seu território de uso, ou seja, de uso da comunidade local para a
garantia de sua sobrevivência. Projetando no espaço sua relação com a natureza,
mediadas pelo trabalho humano [...] Criando e delimitando o território da pesca
artesanal”.
RICARTE (2016, p. 55) cita SAQUET (2010) Saquet define o território como
um produto e condição da territorialização, o que significa que "não há sociedade
sem natureza, nem natureza sem sociedade".
Desta maneira, torna-se imperioso a compreensão de territorialidade, este
conceito crucial é associado por muitos autores e pesquisadores da Ciência
geográfica como um atributo (predicado) territorial concebido pelas ações e relações
do homem individualmente e coletivamente (socialmente) com o território, tanto
objetivamente quanto subjetivamente. Destarte, SPOSITO (2009, p. 11) sustenta
que a territorialidade: “Designa a qualidade que o território ganha de acordo com sua
utilização ou apreensão pelo ser humano”.
A territorialidade é concretizada dentro do cotidiano humano. Neste contexto,
SAQUET (2007, p. 57) assevera:

“As forças econômicas, políticas e culturais,

reciprocamente relacionadas e em unidade, efetivam o território, o processo social,
no e com o espaço geográfico, centrado e emanado na e da territorialidade cotidiana
dos indivíduos, em diferentes centralidades, temporalidades e territorialidades. Os
processos sociais e naturais, e mesmo nosso pensamento, efetivam-se na e com a
territorialidade cotidiana. É aí, neste nível, que se dá o acontecer de nossa vida e é
nesta que se concretiza a territorialidade”.
Deste modo, afirmarmos que o território se traduz na natureza e sociedade,
economia, política, cultura, dominação, controle, representações e identidade, de
forma funcional (objetivamente) e simbolicamente (subjetivamente).
Portanto, ao analisarmos a dimensão social e a dimensão econômica da
atividade pesqueira artesanal rondoniense, estamos nos referindo às territorialidades
que os pescadores artesanais constroem e produzem ao longo de sua existência,
durante seu cotidiano vivido, dentro do Território Pesqueiro Artesanal. HAESBAERT
(2007, p, 22) confirma esta afirmação ao admitir que: “A territorialidade, diz respeito
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às relações econômicas e culturais, pois está intimamente ligada ao modo como as
pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas
dão significado ao lugar”.
Assim sendo, o conceito geográfico de territorialidade pode ser entendido de
02 (duas) formas vitais: a primeira refere-se ao que se encontra no território e está
sujeita a gestão do mesmo, e a segunda forma, diz respeito ao processo subjetivo
(representações, simbolismos e sentimentos) de conscientização da população em
fazer parte de um território, de integrar o território, de pertencimento em todas as
suas dimensões.
Destarte, KAROL (2000, p. 51 - 53) faz relevantes considerações sobre o
conceito da territorialidade: "A territorialidade reflete a multidimensionalidade do
“vivido” territorial pelos membros de uma coletividade nas sociedades em geral [...]
São relações de poder uma vez que existe interação entre os agentes que buscam
modificar tanto as relações com a natureza como as relações sociais. Sem se darem
conta disso, os atores também modificam a si próprios. É impossível manter
qualquer relação que não seja marcada pelo poder. [...] A segunda acepção define
territorialidade como relação individual ou coletiva com um território considerado
como “apropriado”, no sentido de “tornado propriedade. A identificação com o
espaço é tomada no processo de socialização, sobressaindo-se da psicologia
coletiva. Ela contribui para a elaboração da identidade do grupo. Contrariamente ao
que acontece com as “raízes”, estes princípios são “portáteis”, e permitiram aos
migrantes, pioneiros e outros grupos, reconstituir seus horizontes e anseios em
novos espaços, ao se apropriarem de novos territórios. Isto é o que permite,
inclusive, a cada migrante que se desloca em novos espaços, no interior de uma
mesma nação, de uma cidade para outra, refazer seu “território”. Portanto, a
territorialidade parece ser um elemento útil à coesão dos grupos sociais."
Nesta dissertação de mestrado, os pescadores artesanais rondonienses são
definidos

como

agentes

sociais

de

transformação

e

produção

espacial,

classificando-se como os atores sintagmáticos que concreta (objetivamente) ou
abstratamente (subjetivamente) territorializam o espaço geográfico através do seu
trabalho humano, das relações socioculturais originárias das pescarias, dos seus
conhecimentos e das técnicas desenvolvidas e empregadas no cenário pesqueiro
artesanal.
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Portanto, ao estudarmos o trabalho dos pescadores artesanais em todas as
suas particularidades, exprimindo os seus anseios e desejos, seus conhecimentos,
representações do cotidiano, sua identidade e cultura, habilidades e saberes, seus
métodos e técnicas pesqueiras, os instrumentos e apetrechos desenvolvidos para a
prática pesqueira e as relações de poder oriunda e envolta destes eventos
pesqueiros artesanais, podemos compreender a dinâmica territorial pesqueira em
toda a sua plenitude.
Sendo assim, o território torna-se o palco de moradia, produção, relações
sociais, cultura e tradição, sonhos e identidade das populações tradicionais
pesqueiras litorâneas e ribeirinhas. SAQUET (2006, p. 83) legitima essa concepção
e enfatiza as particularidades essenciais que compõem o território “O território
significa heterogeneidade e traços comuns; apropriação e dominação historicamente
condicionadas; é produto e condição histórica e trans-escalar; com múltiplas
variáveis, determinações, relações e unidade. É espaço de moradia, de produção,
de serviços, de mobilidade, de desorganização, de arte, de sonhos, enfim, de vida
(objetiva e subjetivamente). O território é processual e relaciona, (i)material, com
diversidade e unidade, concomitantemente”.
Deste modo, o território que está sendo debatido nesta pesquisa refere-se ao
Território Pesqueiro Artesanal, palco (local) onde os pescadores artesanais e as
comunidades pesqueiras ribeirinhas da Amazônia vivem, trabalham, sonham,
constroem relações de poder e se reproduzem. Portanto, RIOS (2012, p. 23)
consolida esta concepção ao sustentar que: “O território tradicional pesqueiro [...] é
considerado pelos pescadores como o espaço de moradia, de trabalho e de vivência
onde estes se reproduzem social, cultural e economicamente. Sua construção se dá
a partir da articulação dos ambientes marítimos e terrestres [...] de suma importância
para o desenvolvimento da atividade da pesca artesanal”.
Ratifico a magnitude desta análise ao declarar que é o território usado (lugar
de vida, trabalho, pertencimento e identidade) que realmente interessa à Ciência
Geográfica. Nesta concepção, MILTON SANTOS (2006, p. 140) afirma: “O território
não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas
superpostas; o território tem que ser entendido como o território usado, não o
território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do
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trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da
vida. O território em si não é uma categoria de análise em disciplinas históricas,
como a geografia. É o território usado que é uma categoria de análise”.
Nesta linha de pensamento, QUEIROZ (2014, p. 157) referencia o território
usado e revela os atores (agentes sociais) responsáveis por sua produção: “Nesse
sentido, o território usado é simultaneamente material e social, composto por uma
dialética, como o espaço geográfico. O território-forma é o espaço material e o
território usado é o espaço material mais o espaço social. [...] As pessoas são os
seres humanos em geral, a população ou parte dela. Esses agentes do espaço –
firmas, instituições e pessoas

produzem a dialética do território”. Nesse aspecto,

RAFFESTIN (1993, p. 152) afirma: “Do Estado ao indivíduo passando por todas as
organizações pequenas ou grandes, encontramos atores sintagmáticos que
“produzem” territórios [...], em graus diversos, em momentos diferentes e em lugares
variados, somos todos atores sintagmáticos que produzem territórios”.
O território pesqueiro configura-se componente crucial (vital) na construção do
planejamento, na definição das diretrizes estratégicas e na execução dos programas
de atividades que objetivem, factualmente, alcançar o tão aspirado desenvolvimento
sustentável da pesca artesanal, Bem-Estar Social das comunidades pesqueiras
litorâneas e ribeirinhas, e por fim, o progresso do Setor Produtivo Pesqueiro
Artesanal brasileiro.
Desta maneira, todas essas ações e programas produzidos pelos pescadores
artesanais (atores sociais) – em qualquer nível – resultam inicialmente (estágio
primário) na apropriação do meio natural (aquático e terrestre), partindo para a
modificação, reorganização e produção do espaço geográfico, até chegar a seu
estágio final, marcado pela territorialização do espaço. A territorialidade produzida, a
partir, das ações dos pescadores artesanais é evidenciada nos estudos de GUEDES
(2011, p. 55): "A territorialidade destas coletividades humanas se torna materializada
quando se percebe a delimitação de seus territórios a partir da apropriação e uso
onde os pescadores são capazes de delimitar mentalmente estes recortes espaciais
e mesmo representá-los através de mapas mentais, formando uma malha política
que emerge do poder de forças localizadas que mesmo não sendo reconhecidas e
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legitimadas pelo poder estatal são pertinentes como forma de assegurar seus
domínios de vivência e reprodução, isto é, sua territorialidade".
Registra-se que as territorialidades se manifestam em diversos níveis ou
etapas, sendo que podemos classificar o primeiro nível referente ao conhecimento,
saberes, sentimentos (pertencimento, gratidão, orgulho, proteção, etc) e a captação
dos processamentos e eventos naturais (terrestres e aquáticos), alcançado,
posteriormente os demais níveis (subsequentes) à partir das complexas e dinâmicas
relações sociais. CARDOSO (2003, p. 120) legitima esta ideia ao afirmar que: “Se a
apropriação da natureza por parte dos pescadores - através de seu processo de
trabalho e de construção do conhecimento dos elementos naturais que interagem
nas pescarias - produz um primeiro nível de territorialidade na atividade pesqueira,
aquele do conhecimento, do pertencimento ao meio e da apreensão dos processos
naturais, os pescadores artesanais em sua prática e em seu movimento social
defrontam-se com outros níveis da territorialidade nas pescarias”.
Assim, o Território Pesqueiro é um palco ações e programas dos atores
sociais, local onde se projetou trabalho humano (Objetivamente e Subjetivamente)
refletindo relações caracterizadas pelo poder. ALVES (2015, p. 40) consolida esta
concepção ao afirmar que: “E, dessa forma, o poder se materializa, criando
interdependência entre os sujeitos que estão no interior dessas relações. O poder é
uma potência e passa a existir entre os homens quando eles agem juntos por
diferentes interesses. Assim, o espaço ocupado e praticado pelos sujeitos, agentes e
grupos caracteriza-se pela produção de usos e formas de poder, configurando os
diferentes territórios [...] O conceito de território é muitas vezes interpretado pelo
papel do Estado frente à expansão, controle, ordenamento e gestão de áreas.
Entretanto, queremos adentrar para além dessa visão, já que entendemos que o
território é também formado pelas manifestações dos grupos sociais que envolvem
seus simbolismos e raízes culturais que são reflexos de suas ocupações, divisões e
multiplicidades”.
Nesse aspecto, o território é concebido e determinado a partir do poder e das
suas relações, não existe poder sem uma base territorial, o poder, a dominação e o
controle estão presentes na construção, apropriação e autonomia territorial, sendo
representado em sua forma objetiva e concreta (material), mas também de maneira
subjetiva e simbólica (representativa). Destarte, SOUZA (1997, p. 24 - 29) define o
território tendo como principal parâmetro o poder e suas relações territoriais: “Um
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território é um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder ou,
dito de maneira mais precisa, um "campo de força" concernente a relações de poder
espacialmente delimitadas e operando sobre um substrato (espaço material)
referencial [...] O controle do espaço e dos processos desenrolados no interior de um
determinado recorte espacial é, de sua parte, uma condição para o exercício do
poder, quer seja ele heterônomo ou autônomo. Não há poder sem base territorial
(sem territorialização), uma vez que esse é o fundamento do acesso às fontes do
poder: dos recursos naturais e da população às identidades politicamente
legitimatórias territorialmente referenciadas”.
Percebe-se, então, que o poder é indispensável para o entendimento e
definição conceitual do território. O poder é exercido por indivíduos ou grupos
sociais, e sem o mesmo, não seria possível a caracterização territorial. O poder é
manifestado e está intrínseco em todas as relações sociais. RAFFESTIN (1993, p.
58) enfatiza a função e objetivo do poder dentro do território: "Permitem assegurar o
domínio sobre aquilo que pode ser distribuído, alocado e ou possuído; permitem
ainda impor e manter uma ou várias ordens. Enfim, permitem realizar a integração e
a coesão dos territórios [...] O poder visa o controle e a dominação sobre os homens
e sobre as coisas".
Dessa maneira, pode-se observar claramente que o território se fundamenta
essencialmente como uma concepção e/ou representação do contexto social e
histórico desenvolvidos com base nas relações de poder (objetivamente e
subjetivamente) que estão cercando (presentes) simultaneamente no homem e no
espaço, pois como vimos, as relações entre a sociedade e o espaço geográfico são
fortes e instransponíveis pois para o ser humano: viver é produzir espaço.
HAESBAERT & LIMONAD (2007, p. 42) definem de forma sintética e concisa essa
ideia: “O território é uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações
de poder (concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente, sociedade e
espaço geográfico”.
Nessa ótica, ao analisarmos toda esta conjuntura geográfica, concluiremos
que o Território é definido a partir das relações de poder, dominação e uso
(Objetivamente/concretamente e Subjetivamente/representativamente) exercidas
pelo homem, atingindo várias dimensões (social, econômica, política, cultural,
sentimental, etc.) e diversas escalas (locais, regionais, nacionais e globais). FUINI
(2014, p. 5) solidifica esta concepção territorial ao afirmar: “Desse modo, podemos
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definir o território, na perspectiva atual, como um recorte ou espectro do espaço
geográfico definido por e a partir de relações de poder, controle, apropriação e uso,
sendo que essas relações são definidas em termos políticos e político-institucionais,
em termos econômicos e socioeconômicos e em termos culturais e simbólicoimateriais. Território também é um conceito de conotação socioespacial que pode
ser apreendido em perspectiva multiescalar, em termos locais, regionais, nacionais e
globais, considerando as lógicas de comando dos fluxos que o define, entrecruzando
normais globais com as normais locais”.
Portanto, os pescadores artesanais por meio de seu trabalho, conhecimentos
e saberes, instrumentos e apetrechos, métodos e técnicas pesqueiras, se apropriam
do meio natural (terrestre e aquático), partindo então para a próxima etapa, que
concerne à transformação, reorganização e produção espacial, alcançando o último
estágio, a territorialização do espaço pesqueiro através das transformações
materiais e objetivas (funcionais). SOUZA (2001, p. 96) corrobora com este
pensamento ao declarar: “Assim como o poder é onipresente nas relações sociais, o
território está, outrossim, presente em toda espacialidade [...] homens em interação
com o espaço, primeiramente transformando a natureza (espaço natural) através do
trabalho, e depois criando continuamente valor ao modificar e retrabalhar o espaço
social, estar-se-á também diante de um território”.
Além da territorialização funcional (objetiva) acima analisada, o território
também

recebe

a

territorialização

simbólica

(subjetiva).

Neste

contexto,

HAESBAERT (2007, p. 23) afirma: “Todo território é, ao mesmo tempo e
obrigatoriamente, funcional e simbólico, pois as relações de poder têm no espaço
um componente indissociável tanto na realização de “funções” quanto na produção
de “significados”. O território é funcional a começar pelo papel enquanto recurso,
desde sua relação com os chamados “recursos naturais”. [...] todo território funcional
tem sempre uma carga simbólica, por menos expressiva que seja, e todo território
simbólico tem sempre algum caráter funcional por mais reduzido que pareça”. Desta
forma, FERREIRA (2014, p. 120) ratifica a concepção de Haesbaert, ressaltando a
importância da dimensão simbólica (subjetiva) e da dimensão concreta (objetiva) do
território ao declarar que: “O território não está desvinculado de sua origem
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epistemológica – a posse de terra – mas passa a ser concebido e dotado de uma
“carga cultural”, isto é, diz respeito tanto ao poder num sentido mais concreto, de
dominação, quanto num sentido mais simbólico, de apropriação [...] A apropriação
do espaço por um grupo social passa a não ser mais compreendida sem o seu
território, base de sua história, cultura e sustentação [...] Na tentativa de ver o
território, sugere dois grandes “tipos ideais” ou referências “extremas”: um mais
funcional e outro, mais simbólico, que vem se impondo em importância nos últimos
tempos. No primeiro caso, o território é visto como um domínio política e
economicamente estruturado (dimensão mais concreta); enquanto que no segundo
caso o território compreenderia uma apropriação mais simbólico-identitária,
determinados por ações de certos grupos sociais sobre o espaço onde se
reproduzem socialmente”.
O território apresenta uma relevante dimensão simbólica (subjetiva)
representada

pelas

experiências

humanas,

simbolismos,

sentimentos

e

manifestações socioculturais, dentro desta concepção BOLIGIAN & ALMEIDA (2003,
p. 241) definem que: “Território é o espaço das experiências vividas, onde as
relações entre os atores, e destes com a natureza, são relações permeadas pelos
sentimentos e pelos simbolismos atribuídos aos lugares. São espaços apropriados
por meio de práticas que lhes garantem uma certa identidade social/cultural”.
Nesse contexto, o Território Pesqueiro Artesanal também pode enquadrar-se
nesses 02 (dois) referenciais supracitados, seja na Esfera Funcional/Objetiva
(âmbito mais efetivo, concreto e material) ou na Esfera Simbólico-cultural/Subjetiva
(simbolismos, sentimentos e representações). Logo, a atividade pesqueira apresenta
como pilar constitutivo a relação do homem com meio natural, pois somente a
existência deste imprescindível vínculo possibilita a prática de seu tradicional
trabalho, proporcionando aos pescadores um conjunto de saberes, conhecimentos,
métodos

e

técnicas

indispensáveis

para

a

sobrevivência,

reprodução

e

desenvolvimento das comunidades pesqueiras, além de abranger as demais esferas
da vida destas populações tradicionais.
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Assim sendo, em se tratando do Território Pesqueiro Artesanal, a dimensão
Objetiva ou Funcional (material e concreta) caracteriza-se apropriação da natureza –
tanto aquática quanto terrestre – e pelo controle e a dominação do espaço mediante
atuação do trabalho, conhecimento e técnicas pesqueiras, além de instrumentos de
atuação/ação políticos e econômicos, de forma e sentido mais objetivos. Desta
maneira, RIOS (2012, p. 62 - 63) ressalta a dinâmica do território pesqueiro ao frisar:
“Observa-se que o território ganha, além da delimitação de uso por parte dos
pescadores, o sentido de conhecimento, de interação e incorporação à vida dos
mesmos; pois é, no espaço apropriado por estes para garantia de sua sobrevivência
que é criada uma relação de conhecimento, de identificação e de pertencimento, de
interação entre homem e natureza [...] estes exercem suas atividades, sejam em
água ou na terra, ambas caracterizadas pela lógica empregada pelos mesmos na
apropriação do espaço em que as formas tradicionais e os instrumentos de
produção são as características principais do território da pesca artesanal”.
MALDONADO (1995, p. 105) assevera o território pesqueiro artesanal como
um lugar de vida, trabalho e reprodução social marcado pela cultura, tradição e as
histórias das comunidades pesqueiras: “Os territórios são mais do que espaços
delimitados. São lugares conhecidos, nomeados, usados e defendidos. A
familiaridade de cada grupo de pescadores com cada uma dessas áreas cria
territórios que são incorporados a sua tradição. Na mesma medida em que é um
recurso ou um espaço de subsistência, o território encompassa também a noção de
lugar”
Destarte, dentro da perspectiva Subjetiva ou Simbólico-cultural, o Território
Pesqueiro Artesanal é o resultado do apreço e da valorização que os pescadores
artesanais produzem simbolicamente (subjetivamente) em relação ao cotidiano
espacial vivido e reconstrução identitária, são relações de poder abstratas. Sendo
construída pelas relações sociais, cargas culturais, experiências de vida,
sentimentos (como o de pertencimento, gratidão, respeito e religiosidade/sagrado),
identificação e simbolismos atribuídos ao território em que os pescadores artesanais
e as comunidades tradicionais ribeirinhas vivem, trabalham e se reproduzem.
Os pescadores artesanais ao desempenharem sua atividade (prática
pesqueira) estabelecem intensas interações e profundos vínculos com familiares,
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amigos, colegas de profissão e com os demais moradores das tradicionais
comunidades pesqueiras, concebendo riquíssimas vivências e vastas trocas de
experiências que resultam na formação de um conjunto (corpo) de conhecimentos e
no aperfeiçoamento dos métodos, técnicas e instrumentos pesqueiros. Todas essas
convivências – que apresentam como alicerce essencial a pesca artesanal, resultam
na construção de uma identidade coletiva, influenciando os costumes e a tradição
pesqueira, enriquecendo ainda mais os modos de vida destas comunidades
litorâneas e ribeirinhas, criando novas histórias e projetos, revelando os anseios e
desejos locais, culminando por fim, no fortalecimento sociocultural das comunidades
pesqueiras artesanais.
Portanto, segundo estas concepções existem 02 (dois) tipos de poderes
imersos no território pesqueiro artesanal, apesar de usualmente nos referimos
apenas ao tradicional e conhecido poder econômico. O primeiro poder diz respeito
no sentido mais concreto, funcional e explícito - de dominação política-econômica - e
o segundo refere-se ao poder no sentido mais subjetivo, implícito ou simbólico - de
apropriação cultural-simbólica. Para finalizar, HAESBAERT (2006, p. 121) define de
forma concisa o território e suas dinâmicas: “O território é o produto de uma relação
desigual de forças, envolvendo o domínio ou o controle político-econômico do
espaço e sua apropriação simbólica, ora conjugados e mutuamente reforçados, ora
desconectados e contraditoriamente articulados. Esta relação varia muito, por
exemplo, conforme as classes sociais, os grupos culturais e as escalas geográficas
que

estivermos

analisando.

Como

no

mundo

contemporâneo

vive-se

concomitantemente uma multiplicidade de escalas, numa simultaneidade atroz de
eventos, vivenciam–se também, ao mesmo tempo múltiplos territórios. Ora somos
requisitados a nos posicionar perante uma determinada territorialidade, ora perante
outra, como se nossos marcos de referência e controle espaciais fossem
perpassados por múltiplas escalas de poder e de identidade”.
Enfim, é dentro deste contexto, de ações e poder (funcional e simbólico) que
os pescadores artesanais constroem seus territórios, local de vida, trabalho,
reprodução social, lutas e sonhos.
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4

A PESCA E SUA RELEVÂNCIA MUNDIAL
A relevância histórica da pesca não concerne unicamente como fonte vital de

alimento (soberania alimentar e nutricional) à nível mundial/global, abrangendo
também, dimensões econômicas, sociais, culturais e ambientais.
Destarte, SILVA, V. L.; LEITÃO (2012) enfatizam a magnitude da pesca
artesanal ao afirmarem sua importância econômica, social e cultural para a
humanidade: “A pesca artesanal é atividade produtiva [...] é atividade fonte geradora
de renda para as famílias [...] e possibilita o desenvolvimento econômico autônomo
[...] Além desse caráter imediato de fonte de recursos econômicos, não é possível
deixar de lado outro motivo para a subsistência da pesca artesanal: a continuidade
de uma atividade tradicional, responsável pela identidade de muitas comunidades
litorâneas e ribeirinhas. É também a pesca artesanal, então, além de fonte de renda,
uma maneira de manutenção de vínculos humanos e culturais”.
Desta forma, com o passar do tempo, a atividade pesqueira tem adquirido
notável importância social e econômica em quase a totalidade das nações que
exploram (captam) os recursos pesqueiros, destacando-se pela capacidade de
fornecer alimentação protéica com reduzido teor de gordura (lipídios), sendo uma
relevante fonte de alimentação que contribui efetivamente para a segurança
alimentar e nutricional das populações e comunidades tradicionais, sobretudo em
regiões com baixo poder aquisitivo (zonas de pobreza e vulnerabilidade social),
onde esta atividade torna-se um dos sustentáculos basilares para a sobrevivência e
a manutenção destes habitantes. Ademais, a pesca atua como fomento (incremento)
as frentes de trabalho (empregos diretos e indiretos) e geração de renda,
contribuindo para o desenvolvimento da sociedade global.
A magnitude da atividade pesqueira no planeta é ressaltada pela Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que desenvolve
respeitável estudos, sendo uma reconhecida fonte de assistência técnica nas áreas
alimentar, agrícola, florestal e pesqueira. Esta Organização, apresenta como
compromisso/missão a erradicação da fome, da pobreza e da insegurança alimentar
no mundo. Para atingir seu propósito, concede assessoramento aos governos,
participando das negociações, acordos, debatendo políticas e impulsionando
iniciativas estratégicas. Ademais, mantém disponíveis informações estatísticas da
produção de alimentos, comércio e preços.
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Segundo a FAO, o desempenho da atividade pesqueira deve ter como
escopo o seu desenvolvimento sustentável, culminando assim, na expansão da
produção pesqueira e na preservação do meio ambiente, para que as próximas
gerações possam usufruir dos recursos naturais. Neste sentido, atualmente, menos
de 30% (por cento) dos estoques de peixes selvagens que estão sujeitos a
acompanhamento regular pela FAO são sobre-explorados, uma inversão positiva da
tendência observada nos últimos anos e um sinal positivo na direção certa. Pouco
mais de 70% (por cento) são explorados em níveis biologicamente sustentáveis.
O planejamento e a adoção de um programa de atividades têm pautado o
ambiente político pesqueiro mundial. Os esforços e a adoção de medidas enérgicas
vem sendo realizadas com o intuito de garantir a minimização dos impactos
causados pela prática pesqueira mundial, e de alcançar em sua totalidade a
sustentabilidade dos estoques pesqueiros explorados (capturados) nesta atividade.
Diversos encontros, reuniões, debates e negociações vem sendo construídos pelas
nações, demonstrado o comprometimento dos Governos e Instituições PúblicoPrivadas participantes. Um marco histórico rumo ao caminho da sustentabilidade do
setor pesqueiro ocorreu no mês de Abril/2014 em Haia (Holanda), onde os governos
e outros participantes comprometeram-se a desenvolver um conjunto de ações
visando o combate às alterações climáticas, à pesca excessiva, à perda de habitat e
à poluição, num esforço para restaurar a produtividade e a resiliência dos oceanos.
Outro importante fator, que contribui para diminuição dos impactos da
atividade pesqueira e fomenta os atuais projetos para o desenvolvimento da pesca
refere-se ao Código de Conduta da Pesca Responsável que, desde a sua aprovação
há quase vinte anos, continua a ser fundamental para a sustentabilidade das pescas
e da aquicultura. O Código incentiva o uso responsável dos recursos aquáticos e a
conservação dos habitats, para impulsionar a contribuição do setor para a segurança
alimentar, a redução da pobreza e o bem-estar humano.
Os recursos pesqueiros marítimos, continentais e costeiros caracterizam-se
como relevante fonte de renda, geração de emprego (ocupação de mão-de-obra),
alimentação (nutrição), lazer e cultura para toda a humanidade, possibilitando a
permanência do homem em seu ambiente (local) de origem. Dados provenientes da
FAO (2010), como por exemplo, as informações que são obtidas através do
programa FishStat Plus (Universal Software for Fishery Statistical Time Series),
corroboram a vasta relevância do setor pesqueiro mundial, tornando-se uma
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ferramenta empregada por organismos e instituições públicas/privadas dos paísesmembros (191 países e a Comunidade Europeia) para formulação de estratégias
voltadas para o referido setor.
Nesse contexto, de acordo com os estudos publicados pela FAO (2014), a
atividade pesqueira no ano de 2012 caracterizou-se com uma relevante atividade
geradora de ocupação de mão-de-obra (trabalho) e somente no setor primário
atingiu números bastantes significativos, sendo a responsável por garantir o trabalho
de aproximadamente 59 milhões de pessoas que a exerciam diretamente através da
captura e a aquicultura, e durante o período de 2010 – 2012, pelo menos 21 milhões
de pessoas estavam trabalhando como pescadores para a captura interior.
Destaca-se o fato de além destes 59 milhões de pessoas envolvidas
diretamente com a atividade pesqueira e aquicultura, existem um número muito
superior de pessoas empregadas em atividades secundárias e trabalhos associados
como processamento e/ou beneficiamento, distribuição e comercialização do
pescado, oferta de insumos e matérias-primas para prática da atividade pesqueira,
manutenção de petrechos e frotas de embarcações. Isto significa que a pesca e a
aquicultura desempenham um papel cada vez mais importante para muitas
economias locais. O relatório da FAO (2014) afirma que no setor primário de captura
(realização da atividade pesqueira mundial) cerca de 90% (por cento) dos
pescadores são de pequena escala e 15% (por cento) são mulheres. Contudo, em
algumas atividades secundárias, tais como o processamento e o beneficiamento do
pescado, esse número dispara para os 90% (por cento). Isso sem entrar no mérito,
dos outros milhões de pessoas que encontram na pesca artesanal de pequena
escala uma possibilidade (alternativa) de renda eventual e fonte de subsistência,
principalmente em momentos de dificuldades, cenários de desemprego e crises
econômicas mundiais. Desde 1990, o emprego no setor cresceu mais rápido do que
o crescimento da população mundial.
Segundo dados oficiais divulgados no último Boletim Estatístico da Pesca e
Aquicultura fornecido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA, 2012) a
produção mundial de pescado (proveniente tanto da pesca extrativa quanto da
aquicultura) atingiu a incrível marca de 168 milhões de toneladas em 2010, e quando
comparada ao ano anterior (2009) a produção de pescado registrou um crescimento
de aproximadamente 3%.
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De acordo com a FAO (2014) estima-se que a pesca e aquicultura garantem
meios de subsistência e o sustento para uma considerável parcela que varia de 10 a
12% (por cento) da população mundial. O aumento do comércio global de pescado
está a gerar mais riqueza do que nunca, contudo, os benefícios do comércio
internacional nem sempre chegam às comunidades de pescadores de pequena
escala, embora os pescadores e aquicultores artesanais constituam cerca de 90%
(por cento) da força de trabalho no setor pesqueiro mundial. Os países devem olhar
com mais atenção e promover ações e medidas efetivas que ajudem os pescadores
artesanais, para que eles também possam colher os frutos positivos e as grandes
beneficies advindos desta atividade.
Nesse contexto, os países em desenvolvimento

são protagonistas,

continuando a desempenhar um papel importante no abastecimento dos mercados
globais, representando 61% (por cento) do total das exportações de pescado e 54%
(por cento) do valor total obtido em 2012. E ao analisarmos as suas receitas de
exportação líquidas (exportações menos importações), constataremos que foi
atingindo o expressivo valor de US$ 35.3 mil milhões de dólares, acima do valor das
exportações de um conjunto de outros produtos agrícolas, incluindo o arroz, a carne,
o leite, o açúcar e a banana, comprovando que o peixe, destaca-se como um dos
alimentos mais comercializados a nível mundial.
A produção pesqueira mundial vem crescendo de maneira ascendente, e nos
últimos cinquenta anos (cinco décadas) tem produzido alimento em uma taxa média
anual de 3,2 %, superando a taxa de crescimento da população mundial, que foi de
1,6 %. O consumo mundial de pescado per capita aumentou em média de 9,9 kg em
1960 para 19,2 kg em 2012, sendo que o peixe já representa aproximadamente 20%
(por cento) do consumo de proteína no mundo – chegando aos 70% (por cento) em
alguns países costeiros e insulares de acordo com a Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO (2014). Este aumento vertiginoso foi
produzido devido a alguns fatores primordiais, como a combinação de crescimento
populacional, o aumento da renda e da urbanização, e tem sido liderado pela forte
expansão da produção de peixes e canais de distribuição mais eficientes.
4.1

A PESCA ARTESANAL NO BRASIL E SUA IMPORTÂNCIA
A pesca está mergulhada no processo de construção do território brasileiro,

os povos nativos sempre desempenharam a atividade pesqueira no transcorrer de
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sua história. Podemos constatar que as atividades pesqueiras eram praticadas pelas
populações indígenas com seguinte finalidade: a subsistência; lhes assegurando a
sobrevivência e a reprodução social. Com a chegada dos colonizadores portugueses
ao país, houve um grande progresso e a consolidação da atividade pesqueira
nacional, pois esses desbravadores dominavam o conhecimento secular desta
atividade, possuindo significativas e eficientes habilidades, métodos, instrumentos e
técnicas pesqueiras, além de notável frota de embarcações. A pesca artesanal que
até então, era praticada pelos pescadores artesanais nativos para a sua
subsistência – fonte de alimentação principalmente, sofreu um enorme impulso,
apresentando a sua dimensão ampliada, transformando-se em uma relevante
atividade econômica. Posteriormente, os negros trazidos do continente africano para
trabalharem como escravos, também tiveram sua parcela de contribuição para o
desenvolvimento da prática pesqueira artesanal brasileira. Nesse aspecto, SOUZA
(2004, p. 8), afirma que a pesca artesanal recebeu fortes influências de 03 (três)
importantes culturas: a indígena, a portuguesa e a negra. Destaca-se a enorme
relevância dessas 03 correntes para a caracterização e o desenvolvimento da
atividade pesqueira artesanal em território brasileiro: “No Brasil, a pesca artesanal
está ligada historicamente à influência de três correntes que foram básicas para a
nossa formação cultural: a indígena, a portuguesa e a negra. Da indígena herdamos
o preparo do peixe para a alimentação, o feitio das canoas e das jangadas, as
flechas, os arpões e as tapagens; da portuguesa, os anzóis, pesos de metal, redes
de arremessar e de arrastar e da negra, a variedade de cestos especiais”.
A atividade pesqueira artesanal no Brasil caracteriza-se como uma
imprescindível fonte de proteína de origem animal (garantindo a segurança alimentar
e nutricional) para as populações litorâneas e ribeirinhas, que tem na sua extração a
principal fonte de alimento e sustento familiar por meio da venda do excedente,
possibilitando o desenvolvimento econômico autônomo (soberania econômica e
financeira) destas populações. SILVA (2013, p. 28) ressalta a evolução da pesca
artesanal

ao

longo

do

tempo,

tornando-se

uma

importante

atividade

socioeconômica: “A pesca artesanal é uma atividade produtiva simples e primitiva,
porém ao longo dos anos obteve notoriedade perante o cenário econômico
brasileiro, deixando de ser pesca de subsistência e iniciando sua participação nas
estratégias políticas de crescimento e desenvolvimento social e econômico, local ou
municipal, estadual e nacional. A pesca como atividade econômica em algumas
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regiões pode ser a principal fonte de renda, e em outras, é tratada como fonte de
renda complementar. Deste modo surgem outros tipos de pescadores, que mesmo
realizando outra atividade profissional em paralelo, não o descaracteriza como
pescador e não modifica a modalidade de pesca”.
A pesca artesanal é responsável por uma significativa contribuição na oferta
de empregos (ocupação de mão-de-obra), de geração renda direta ou indireta
(referente

aos

setores

de

serviços,

insumos

básicos,

matérias-primas,

processamento, distribuição, comercialização de pescado, confecção, fabricação e
industrialização de artigos, mercadorias e produtos necessários ao exercício da
atividade pesqueira) e de lazer para as famílias brasileiras. BORGHETTI (2000, p. 8
– 14) expressa em números a efetiva contribuição da atividade pesqueira para a
criação de postos de trabalho (emprego) e como considerável fonte de renda para
toda a população brasileira “No país, cerca de 04 (quatro) milhões de pessoas
dependem direta ou indiretamente, da atividade pesqueira”.
Além disso, esta atividade constitui-se como parte do modo de ser e viver das
comunidades tradicionais, estando presente na história e na cultura das populações
pesqueiras brasileiras. SILVA (1993) aborda a dimensão da atividade pesqueira
para a população brasileira, analisando o contexto histórico para asseverar sua
grande expressão: “Entre o vasto período que vai do século XVIII ao início do
século XX, verificou-se no Brasil a formação de várias comunidades marítimas e
litorâneas cujos membros viviam, sobretudo ou parcialmente, da atividade
pesqueira”.
O setor pesqueiro nacional é promissor e apresenta suas potencialidades
ainda inexploradas, possuindo notável expressão dentro da economia nacional.
Nesse aspecto, ao analisar o PIB (Produto Interno Bruto) do setor do agronegócio
brasileiro podemos constatar a importante contribuição da economia pesqueira para
o fortalecimento e crescimento desse setor econômico. SILVA (2013) corrobora com
a magnitude do Setor Pesqueiro para o PIB brasileiro ao enfatizar que: “No PIB do
agronegócio a economia pesqueira, com a atividade pesqueira artesanal possui uma
representatividade expressiva para a economia brasileira [...] A pesca é uma das
primeiras atividades econômicas extrativas do mundo e ao longo dos anos
conquistou seu espaço na economia, participando do resultado do PIB de alguns
municípios e estado, mas principalmente no nacional [...] Além da participação
evidenciada no PIB pesqueiro brasileiro, a pesca artesanal gera emprego e renda
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para as pessoas ligadas à pesca, assim esta se constitui como importante atividade
econômica no Brasil”.
FREITAS et al. (2016, p. 146) ratificam esta concepção e comprovam através
de números a expressiva relevância do Setor Pesqueiro para a economia nacional,
sendo caracterizado como um importante setor produtivo que contribui para
alavancar o PIB do Brasil, gerando aproximadamente US$ 34,4 bilhões/ano: “No
Brasil, houve um ressalto na pesca, do ponto de vista econômico e social como uma
importante atividade, sendo responsável por 7% do Produto Interno Bruto – PIB do
agronegócio, o equivalente a US$ 34,37 bilhões”.
Ao longo dos últimos anos, o Brasil vem apresentando crescimento
significativo na produção de pescado, alavancada principalmente por estratégias e
investimentos promovidos pelo governo federal mediante o extinto Ministério da
Pesca e Aquicultura (MPA). Este Ministério (MPA), tinha como um de seus principais
propósitos o estímulo da produção pesqueira nacional de forma sustentável e
planejada.
A produção brasileira de pescado destaca-se mundialmente, firmando-se
entre os maiores países produtores, sendo uma produção composta pela pesca
extrativa e pelo cultivo/criação de organismos aquáticos (aquicultura). Segundo
dados divulgados no último Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura fornecido pelo
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA, 2012), a pesca extrativa continental e
marinha – modalidade de pesca artesanal – representou aproximadamente 60% do
total da produção nacional de pescado em 2011. Outro dado relevante, diz respeito
ao significativo crescimento da produção de pescado brasileiro em 2011, que
representou um incremento de aproximadamente 13,5% em relação ao ano anterior
(2010). A Tabela 3 (abaixo) mostra o crescimento da Produção Total Pesqueira no
período de 1998 até 2011, revelando o grande salto produtivo atingindo 1.431.974,4
toneladas em 2011, consolidando o Brasil como um grande produtor de pescado.
Tabela 3 - Produção total (t) participação relativa (%) da pesca extrativa e da
aqüicultura em águas marinhas e continentais, 1998 - 2011
PESCA EXTRATIVA

Ano

AQUICULTURA

MARINHA

CONTINENTAL

TOTAL (T)

%

MARINHA

1998

432.599,0

174.190,0

606.789,0

85,4

1999

418.470,0

185.471,5

603.941,5

81,1

2000

467.687,0

199.159,0

666.846,0

2001

509.946,0

220.431,5

2002

516.166,5

239.415,5

2003

484.592,5

227.551,0

TOTAL
(T)

CONTINENTAL

TOTAL (T)

%

15.349,0

88.349,0

103.914,5

14,6

710,703,5

26.513,5

114.142,5

140.656,0

18,9

744.597,5

79,1

38.374,5

138.156,0

176.530,5

20.9

843.376,5

730.377,5

77,7

52.846,5

156.532,0

209.378,5

22,5

939.756,0

755.582,0

75,0

71.114,0

180.173,0

251.287,0

25,0

1.006.869,0

712.143,5

71,9

101.003,0

177.125,5

278.128,5

28,1

990.272,0
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2004

500.116,0

246.100,5

746.216,5

73,5

88.967,0

180.730,5

269.697,5

26,5

1.015.914,0

2005

507.858,5

243.434,5

751.239,0

74,5

78.034,0

179.746,0

257.780,0

25,5

1.009.073,0

2006

527.871,5

251.241,0

779.112,5

74,1

80.512,0

191.183,5

271.695,5

25,9

1.050.808,0

2007

539.966,5

243.210,0

783.176,5

73,0

78.405,0

210.644,5

289.049,5

27,0

1.072.226,0

2008

529.774,0

261.282,0

791.056,0

68,4

83.359,0

282.008,0

365.367,0

31,6

1.156.423,0

2009

585.671,5

239.493,6

825.164,1

66,5

78.296,4

337.353,0

415.649,4

33,5

1.240.813,0

2010

536.454,9

248.911,4

785.366,3

62,1

85.058,6

394.340,0

479.398,6

37,9

1.264.764,9

2011

553.670,0

249.600,2

803.270,2

56,1

84.214,3

544.490,0

628.704,3

43,9

1.431.974,4

Fonte: IBAMA; MPA, 2012.

Segundo o Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura divulgado pelo MPA
(2012): “A produção de pescado do Brasil, para o ano de 2010, foi de 1.264.765 t,
registrando-se um incremento de 2% em relação a 2009, quando foram produzidas
1.240.813 t de pescado. A pesca extrativa marinha continuou sendo a principal fonte
de produção de pescado nacional, sendo responsável por 536.455 t (42,4% do total
de pescado), seguida, sucessivamente, pela aquicultura continental (394.340 t;
31,2%), pesca extrativa continental (248.911 t; 19,7%) e aquicultura marinha (85.057
t; 6,7%). Em 2010 foi registrada uma redução de 8,4% na produção de pescado
oriunda da pesca extrativa marinha em relação a 2009, resultado de um decréscimo
de 49.217 t. Por outro lado, a produção da pesca extrativa continental e a aquicultura
continental e marinha fecharam em alta em relação a 2009, com um acréscimo de
3,9%, 16,9% e 9%, respectivamente. A produção total da pesca extrativa no Brasil
foi de 785.366 t em 2010. A pesca marinha foi responsável por 68,3 % da produção
total nacional oriunda da pesca extrativa em 2010 (536.455 t). Para a pesca
continental, se registrou um aumento de 4% na produção entre 2009 e 2010, com
239.493 t e 248.911 t, respectivamente. Como consequência, a contribuição da
pesca continental para o total da pesca extrativa aumentou de 29% em 2009 para
aproximadamente 31,7% em 2010”.
Segundo o MPA (2012) referente ao ano de 2011 e ratificado na Tabela 4
(abaixo), “A produção de pescado nacional para o ano de 2011 foi de 1.431.974,4 t,
registrando-se um incremento de aproximadamente 13,5% em relação a 2010 [...]
Deste total, destaca-se a produção da pesca extrativa brasileira, responsável pela
produção

de

803.270,2

toneladas,

caracterizando

um

acréscimo

de

aproximadamente 2,3% na produção em relação ao ano de 2010 (785.366,0
toneladas). A pesca marinha foi responsável por 68,9% da produção total nacional
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oriunda da pesca extrativa (553.670,0 toneladas), o que representou um aumento de
1% em relação a 2010 (536.445,0 toneladas), enquanto a pesca continental
contribuiu com 31,1% (249.600,2 toneladas) da produção total um incremento de 1%
em relação a 2010 (248.911,0 toneladas)”.

Tabela 4 - Produção de pescado (t) nacional e participação relativa (%) do total da
pesca extrativa marinha e continental dos anos de 2009, 2010 e 2011

Fonte: MPA, 2012.

De acordo com informações da Associação Cultural e Educacional Brasil
(ACEB), obtidas em sua obra intitulada “1º Anuário Brasileiro de Pesca e
Aquicultura” (2014), o Brasil possui lugar de destaque dentro do cenário pesqueiro
mundial, com estrutura e sólidas condições para firmar-se definitivamente como um
dos maiores produtores de pescado do planeta. Corroboradas com estudos da FAO,
estimativas apontam que o Brasil em 2030, apresenta um enorme potencial
pesqueiro e poderá tornar-se o segundo maior país produtor de pescado, atrás
apenas da China. Nesse contexto FREITAS et al. (2016, p. 147) enfatizam que: “O
Brasil é um dos poucos países com condições de atender a crescente demanda
mundial por produtos de origem pesqueira [...] apresentando condições para se
tornar um dos maiores produtores do mundo até 2030. Contudo, para o Brasil
chegar às metas desejadas, torna-se necessário investimentos em políticas voltadas
para esse setor, assim como investimentos na área de ciência e tecnologia voltadas
as práticas pesqueiras sustentáveis”. O expressivo salto da produtivo (Figura 3)
referente ao período de 1998-2011 comprova a notável potencialidade pesqueira
brasileira, além disto, o cenário favorável oferece sólidos subsídios e os alicerces
necessários ao Brasil frente aos demais produtores mundiais de pescado.
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Figura 3 - Produção total (em toneladas) da pesca extrativa e da aquicultura em águas
marinhas e continentais, 1998-2011

Fonte: IBAMA; MPA,2012.

Segundo a ACEB (2014), a atividade pesqueira brasileira contribui para o
progresso da nação, essa relevância pode ser mensurada através dos números que
indicam a promissora participação desta atividade PIB nacional, impulsionada por
aproximadamente 900 mil pescadores profissionais cadastrados formalmente e
viabilizando cerca 4 (quatro) milhões de empregos diretos/indiretos no território
brasileiro. As condições naturais brasileiras, como os seus 5,5 milhões de hectares
de reservatórios de água doce, vasta costa litorânea com aproximadamente 8,4
quilômetros, seu clima e relevo propícios, sua rica biodiversidade, disponibilidade
mão de obra e o crescimento contínuo do mercado interno são alguns fatores que a
ACEB vislumbrou como determinantes para o êxito produtivo desta atividade e sua
prática no longo prazo no Brasil.
Nesse aspecto, corroborando com esta concepção, o Relatório produzido pela
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO (2016)
destaca o Brasil a nível mundial, cuja produção de pescado oriundo da pesca
extrativa e aquicultura irá apresentar o notável crescimento superior a 100% até o
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ano de 2025: “Estado Mundial da Pesca e Aquicultura 2016 (SOFIA) estima que o
Brasil deve registrar um crescimento de 104% na produção da pesca e aquicultura
em 2025. Segundo o estudo, o aumento na produção brasileira será o maior
registrado na região, seguido de México (54,2%) e Argentina (53,9%) durante a
próxima década. O crescimento no país se deve aos investimentos feitos no setor
nos últimos anos. A FAO acompanha de perto o crescimento do setor pesqueiro no
Brasil. As políticas públicas criadas especificamente para o setor e os investimentos
comprovam que o país pode ser também uma potência importante na pesca e
aquicultura. Sabemos que a demanda por esses produtos tendem a crescer e por
isso é necessário que os países invistam cada vez mais nessa área como vem
ocorrendo no Brasil. É fundamental apoiar os pequenos pescadores artesanais da
América Latina e Caribe, já que não apenas são a maioria, mas também exercem
um papel chave na segurança alimentar da região e na sustentabilidade do setor
pesqueiro”.
4.2

PESCA ARTESANAL NA AMAZÔNIA

Segundo ISSAC, MILSTEIN & RUFFINO (1996, p. 185) a pesca artesanal na
Amazônia brasileira é de vital importância para o fornecimento de alimento
(segurança alimentar e nutricional) para a população local e como fonte de renda
(autonomia econômica e financeira), obtida através da comercialização do pescado
nos mercados dos centros urbanos regionais, escoamento da produção para o sul
do país ou mesmo para o exterior (exportação).
A pesca artesanal é uma das atividades humanas mais importantes na
Amazônia, constituindo-se em fonte de alimento, comércio, renda e lazer
para grande parte de sua população, especialmente a que reside nas
margens dos rios de grande e médio porte. O próprio processo de
colonização dessa região, desencadeado a partir dos séculos XVII e XVIII e
centrado ao longo da calha do Solimões/ Amazonas e de seus principais
tributários é, em certa medida, o reflexo da importância dos rios e dos
recursos pesqueiros na vida do homem amazônico. Mesmo em épocas
mais remotas, há cerca de oito mil anos, quando a região era explorada
apenas pelos índios, os peixes já se constituíam em recursos naturais
importantes para a manutenção das populações humanas (SANTOS &
SANTOS, 2005, p. 196).
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A pesca na região Amazônica assume grande importância socioeconômica,
cultural e ambiental, destacando-se em relação às demais regiões brasileiras, tanto
costeiras como de águas interiores, pela riqueza de espécies exploradas, pela
quantidade de pescado capturado e pela dependência da população tradicional a
esta atividade.
Nesse contexto, a magnitude da pesca para a Região Amazônica e sua
crucial contribuição para a sobrevivência das tradicionais populações amazônicas é
declarada por FREITAS et al. (2016, p. 146) ao citarem DINIZ et al., (2006): “Na
Amazônia brasileira, a pesca é tradicionalmente destacada por estar ligada ao
próprio modo de vida da região, por possuir rica diversidade biológica e cultural, mas
também vale salientar que a pesca foi significante para a sobrevivência de vários
povos, como os indígenas, ribeirinhos, caboclos, afro descendentes e outros que
viveram e deixaram seus conhecimentos ao longo da história. É uma atividade muito
importante [...] para o desenvolvimento local”.
ZACARKIM, C. E; DUTRA, F. M; OLIVEIRA, L. C (2017, p. 28) citam
OLIVEIRA E NOGUEIRA (2000) ao descreverem o Modus operandi da pesca
desenvolvida pelas tradicionais comunidades amazônicas, destacando o baixo
impacto produzido por esta atividade sobre a ictiofauna, possibilitando o
desenvolvimento de políticas públicas e estratégias voltadas para o Setor Pesqueiro
Amazônico que tenham como o objetivo desenvolvimento de forma sustentável
desta importante atividade socioeconômica: “A pesca é uma atividade milenar na
qual exploram os ecossistemas aquáticos de acordo com aspectos da vida dos rios,
os tipos e hábitos dos peixes, como: migração, alimentação, época e lugares de
desova dos cardumes, desenvolvendo e aprimorando técnicas de captura de baixo
impacto sobre a ictiofauna”.
Na Região Amazônica, a pesca assume imensa relevância socioeconômica
visto que constitui fonte vital de alimentação, cultura, lazer, ocupação de mão-deobra (trabalho) e geração renda para população local, ademais, de acordo com
informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – (IBAMA, 2004), a referida
região desponta no cenário nacional da produção de pescado sendo responsável
por grande parcela da produção brasileira, representando aproximadamente 30% do
total produzido já naquele ano. A Figura 4, compara a Produção de Pescado (Norte),
anos de 2010 e 2011, revelando um notável salto produtivo no período analisado.
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Figura 4 - Produção de Pescado (t) da Região Norte do Brasil, ano de 2010 e 2011

Fonte: MPA, 2012.

Segundo o Último Boletim Estatístico Pesqueiro divulgado pelo Governo
Federal através MPA (2012), demonstrado na Figura 4 (anterior), a produção de
Pescado da Região Norte no ano de 2011 correspondeu a marca de 326.128,3
toneladas, sendo que deste total, a pesca extrativa – onde a pesca artesanal está
inserida – obteve a incrível marca de 231.409,8 toneladas, representando 71% (por
cento) da Produção Pesqueira da Região Norte, a produção alcançou ainda, um
notável crescimento produtivo em relação ao ano anterior (2010). A Produção
Pesqueira da Região registrou um salto de 274.015,6 toneladas (2010) para
326.128,3 toneladas em 2011, representando um expressivo crescimento de
19,02%.
A forte presença e relevância da atividade pesqueira artesanal na Região
Norte do Brasil é exaltada por FREITAS et al. (2016, p. 147), que também destacam
a nossa região frente as demais do país: “A Região Norte é uma das regiões com
maior participação em relação ao volume produzido no Brasil, sua capacidade
produtiva de pescado é influenciada principalmente por possuir um ecossistema bem
característico e um clima favorável. O ecossistema amazônico favorece a formação
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de cardumes e insere no processo produtivo ciclos sazonais, pois as espécies da
região variam conforme o clima, esta característica tende a favorecer o fornecimento
regular de pescado”.
Tabela 5 - Produção de Pescado (t) por modalidade no Brasil e na Região Norte,
discriminada por Unidade de Federação, ano de 2011

Fonte: MPA, 2012.

A Estatística Pesqueira Nacional mais atualizada (recente), divulgada pelo
MPA (2012) na Tabela 5 (tabela anterior), revela que Produção Pesqueira Extrativa
Brasileira em 2011, atingiu a marca de 803.270,2 toneladas e ao realizar a
comparação com a produção da Região Norte (231.409,8 toneladas), constata-se
que a referida Região é responsável por aproximadamente 30% (por cento) da
Produção Total Brasileira nesta modalidade pesqueira.
A Figura 5 (abaixo) comprova que a Região Norte novamente obteve um lugar
de destaque nacional, se mantendo como a maior produtora da modalidade de
Pesca Extrativa Continental, ficando bem acima da Região Nordeste (2ª colocada),
conforme comprovado na figura abaixo. A Região Norte foi a responsável por
137.144,5 toneladas das 249.600,2 toneladas produzidas no país, revelando a
significativa contribuição de 55% da captura total desta modalidade pesqueira.
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Figura 5 - Produção de Pescado (t) da pesca extrativa continental do Brasil,
discriminada por Região, ano de 2010 e 2011

Fonte: MPA, 2012.

QUEIROZ (2014, p. 156) cita SANTOS (1986) ao afirmar que: “A totalidade
do espaço pode ser analisada a partir da integralidade entre os espaços das
instâncias produtivas – espaços de produção, espaços de circulação, espaços de
consumo – que formam os circuitos espaciais produtivos. Os espaços de produção
são as áreas agrícolas, as áreas de mineração e as indústrias. Os espaços de
circulação são as hidrovias, ferrovias, rodovias, aerovias, infovias, avenidas e ruas.
Os espaços de consumo são as áreas agrícolas, as áreas extrativistas, as indústrias,
os comércios, os serviços, como também, as residências.
Nesse aspecto, deve-se destacar o fato de que no Brasil a infraestrutura de
transportes é definida como multimodal (rodoviário, hidroviário, ferroviário, aéreo,
etc.), sendo caracterizada por uma dominância do sistema de transporte modal
rodoviário. A malha rodoviária brasileira é vascularizada e sua presença – densidade
– é superior aos outros sistemas modais de transporte, exceto na Amazônia. Na
região Amazônica, os recursos hídricos representam um fator preponderante e esta
rede hidrográfica natural determina que o transporte fluvial (hidroviário) seja o mais
importante tanto para o fluxo de pessoas, quanto de cargas e mercadorias
(commodities principalmente).
Contudo, com o objetivo de dinamizar ainda mais a infraestrutura de
transportes na região e de possibilitar o aumento na rapidez e no volume do

104

escoamento (fluxo) da produção, principalmente de grãos (commodities), o Estado
Nacional (Executivo Federal) vem adotando medidas – sobretudo apoiado por
setores do agronegócio “sojeiro” e do seu capital financeiro – baseadas na abertura
e na pavimentação de rodovias na Amazônia. Um exemplo disto é a pavimentação
da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163), que corta o meio da floresta amazônica,
gerando tensões e conflitos entre as grandes corporações da soja, de um lado, e as
populações tradicionais amazônicas e ambientalistas, do outro. Os impactos
ambientais advindos da abertura destas rodovias e do avanço do território do
agronegócio na Amazônia são irreversíveis, sendo necessário um amplo estudo
sobre este assunto.
Na região Amazônica, a atividade pesqueira artesanal faz parte de um circuito
espacial produtivo que participam desde os pescadores artesanais com suas frotas
de embarcações (sobretudo de pequeno e médio porte), insumos ou fatores de
produção, envolvendo também, o armazenamento (geralmente precário e realizado
por curto período temporal) e a estocagem, a comercialização (em feiras, barracas,
peixarias, bancas, mercados, colônias de pescadores, etc.) podendo ainda ocorrer o
beneficiamento e a industrialização do pescado, até a chegada deste produto final o peixe - aos moradores das pequenas e médias cidades amazônicas, aos grandes
centros urbanos da região sul e sudeste brasileira e aos países estrangeiros
(exportação) que irão consumi-lo (mercado consumidor final/demanda).
VARI & MALABARBA (1998) em seus estudos ressaltaram a magnitude da
vastidão

da

ictiofauna

Amazônica,

cujo

potencial

é

gigantesco

e

ainda

desconhecido: “A riqueza da ictiofauna da Bacia Amazônica ainda é desconhecida,
sendo esta responsável pelo grande número de espécies da região neotropical, que
pode alcançar 8.000 espécies”.
Destarte, BAYLEY& PETRERE (1989) afirmam que outra questão relevante
é a unidade populacional explorada pela pesca. A maioria das espécies importantes
para a pesca comercial é razoavelmente bem conhecida, mas pouco se sabe se os
indivíduos destas estão agrupadas numa única população, ou estoque pesqueiro, ou
em várias.
Segundo SANTOS & SANTOS (2005) citando CERDEIRA et al. (1997) e
BATISTA et al. (2004), as taxas de consumo de pescado na Amazônia são as
maiores do mundo, sendo este consumo, responsável pela principal fonte de
proteína de origem animal para a população amazônica, com média estimada em
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369 g/ pessoa/ dia ou 135 kg/ ano, chegando a cerca de 600 g/ dia ou 220 kg/
pessoa/ ano em certas áreas do baixo rio Solimões e alto Amazonas, constituindo-se
na principal fonte de proteínas para as populações humanas residentes.
De acordo com SANTOS & SANTOS (2005, p. 168) uma característica
relevante da ictiofauna a ser destacada no contexto da pesca amazônica diz respeito
às categorias taxonômicas e/ ou ecológicas nas quais os peixes são enquadrados.
De maneira sumária, elas são as seguintes:
Characiformes ou peixes de escama: a maioria é formada de espécies
migradoras de curta distância, movimentando-se entre rios e lagos. O
principal representante dessa categoria é o Tambaqui (Colossoma
macropomum), que alcança cerca de 1 m e 30 kg e até a década de 1980
era a espécie mais abundante na pesca. Os demais membros são de menor
porte, entre 20 e 50 cm de comprimento, mas muito apreciados,
destacando-se entre eles o jaraqui (Semaprochilodus spp), matrinxã
(Brycon spp), curimatã (Prochilodus spp), pacu (Myleus spp, Mylossoma
spp), sardinha (Triportheus spp) etc. Normalmente, esses peixes são
vendidos em gelo, por quilo ou cambada, com várias unidades. Sua pesca é
feita com rede de lanço ou arraste, aplicada sobre cardumes que estão se
deslocando pelo canal para desovar (peixe ovado) ou à procura de novas
áreas para alimentação e dispersão (peixe gordo).
Siluriformes, bagre ou peixe-liso: a maioria é formada por espécies que
empreendem migrações longas, através do canal principal do sistema
Solimões-Amazonas. Os principais representantes desse grupo são o
sorubim (Pseudoplatystoma fasciatum), caparari (P. tigrinum), dourada
(Brachyplatystoma rousseauxii), piramutaba (B. vaillantii) e piraíba (B.
filamentosum), sendo esta o maior bagre de água doce, alcançando cerca
de 2,4 m e 130 kg. A pesca desses peixes é feita normalmente no canal ou
em áreas de cachoeiras, com uso de redes de emalhe, espinhéis e linhada.
Muitas pessoas, especialmente aquelas oriundas do interior, possuem certo
tabu em relação ao consumo dos peixes lisos; por outro lado, trata-se de um
tipo de pescado muito apreciado em outras regiões do Brasil e de países
vizinhos, daí que grande parte da sua produção é exportada, especialmente
para a Colômbia e Peru.
Perciformes, peixes sedentários, típicos de lagos e caracterizados por
espinhos nas nadadeiras. Seus principais representantes são o tucunaré
(Cichla spp) e a pescada de água doce (Plagioscion spp), ambos carnívoros
e formados por várias espécies biológicas. Além da pesca comercial típica,
o tucunaré é também bastante visado pela pesca esportiva, a qual vem se
intensificando em certas áreas da Amazônia, especialmente nos rios de
água clara e nos reservatórios de hidrelétricas.

Segundo dados conservadores, podemos ter uma ideia através de números
da relevância do setor produtivo pesqueiro na Amazônia, O setor contribui para
alavancar a economia regional, movimentando cerca de R$ 472 milhões/ano, dos
quais os frigoríficos atuam sobre 50%; pequenos pescadores artesanais 22%;
pescadores comerciais 20%; e as feiras abertas 8%. (BATISTA; ISAAC; VIANA,
2004).
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A importância social do setor pesqueiro na Amazônia é demonstrada através
de dados que indicam a existência de aproximadamente 300.000 pescadores
profissionais na Amazônia, o qual significa que mais de 700.000 pessoas são
envolvidas direta ou indiretamente nesta atividade. Soma-se a este montante, cerca
de 1,5 milhão de moradores das “várzeas”, os ribeirinhos, que ocupam 30% do
território e são os maiores consumidores de pescado do mundo, dependendo da
pesca para sua segurança alimentar e laboral. (SEAP/PR, 2008).
Uma estimativa conservadora do total de estoque pesqueiro desembarcado
nos núcleos urbanos e do que é consumido pela população ribeirinha tem-se
aproximado em torno de 400.000 toneladas anuais (BAYLEY & PETRERE,1989).
Assim como na região amazônica, o setor pesqueiro nacional apresenta
suas potencialidades ainda inexploradas, atualmente existem mais de 800 mil
pescadores, piscicultores e maricultores no país. Este setor é responsável pela
geração de aproximadamente 4 milhões de empregos, gerando expressiva
contribuição para Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. (SEAP/PR, 2009). Estudos
realizados pela Secretária Especial de Aqüicultura e Pesca, comprovam que o Brasil
possui um enorme potencial em relação a sua produção pesqueira. Numa visão de
médio à longo prazo, o país apresenta um potencial de produção de 20 milhões de
toneladas, gerando U$ 40 bilhões/ano ao nível primário e U$ 160 bilhões/ano em
toda a cadeia, acarretando em 10 milhões de pessoas envolvidas neste segmento
econômico.
Segundo a SEAP/PR (2009), o desenvolvimento econômico e social do setor
pesqueiro na Amazônia é um dos seus objetivos principais, numa visão de longo
prazo, estima-se que somente na região amazônica, existirá 680.000 pescadores
artesanais, ampliando a captura e recuperando os estoques pesqueiros regionais.
Leva-se em consideração o mercado externo cuja demanda vem crescendo
continuamente, a projeção é que passe dos 16kg/ano por habitante para 22,5
kg/habitante/ano em 2025.

O mercado interno

também

apresenta

dados

estimulantes para a produção pesqueira, justificando-se pelo aumento de 15% nas
vendas dos supermercados nos últimos 3 anos. Em 2007, 15% do consumo interno
teve origem na importação de pescado. Para que esses objetivos sejam
concretizados, foram traçadas diretrizes pautadas na consolidação de uma Política
de Estado, na sustentabilidade, na inclusão social, na estruturação da cadeia
produtiva, no fortalecimento do mercado interno e organização do setor pesqueiro
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nacional. Tendo como estratégias o aumento da renda e fortalecimento da cidadania
para o setor pesqueiro artesanal, consolidação da frota nacional e garantia de
regularidade de oferta e aumento do consumo da produção advinda da aqüicultura.
A região Amazônica destaca-se na produção pesqueira possuindo uma infraestrutura física constituída de 20 grandes frigoríficos (avaliados em US$ 5 milhões
cada) e indústrias pesqueiras em pólos como Belém, Manaus e Santarém. Mais da
metade da produção é destinada ao abastecimento do mercado nacional. A
exportação é destinada aos Estados Unidos, Holanda, Japão, Nigéria entre outros
países, inclusive subprodutos. Na Amazônia, o Seguro Defeso atende 150.118
beneficiados e seu valor é estimado em R$ 281.396.070,00.
Essas faces econômica e social tornam grande relevância do estudo da pesca
artesanal e seus impactos. Diante disto, órgãos governamentais devem se
empenhar na formulação de políticas públicas coerentes com os objetivos de curto,
médio e longo prazo planejados a serem atingidos, além de realizar o controle, a
fiscalização e monitoramento dos recursos naturais com o intuito possibilitar a
continuidade do seu uso por um período de tempo indeterminado. Porém, para que
as Políticas públicas sejam efetivas, as mesmas deverão ser embasadas em
diretrizes voltadas à autonomia dos territórios pesqueiros, tendo o foco no local
como espaço definitivo para a aplicação e completa execução dessas políticas
promotoras de independência e desenvolvimento.

4.2.1 Amazônia: desafios e a busca da sustentabilidade pesqueira
A região Amazônica apresenta uma rica e diversificada biodiversidade e é
um dos ecossistemas mais íntegros e produtivos do planeta que chama a atenção
do mundo e enfrenta grandes desafios para se desenvolver de forma harmônica e
sustentável.

O ponto principal a considerar quando se evoca a sustentabilidade do setor
pesqueiro é que a redução dos estoques pesqueiros e demais efeitos
negativos que se abatem sobre a ictiofauna não advêm exclusivamente da
pesca, mas de impactos negativos do entorno, como a derrubada das matas
ciliares, a destruição de nascentes, o assoreamento, a poluição e o
represamento de rios. Assim sendo, atividades potencialmente impactantes
e em processo de desenvolvimento na Amazônia, como a cultura de soja, a
mineração, a construção de barragens e estradas devem ser enfaticamente
levadas em consideração quando se trata de política ambiental voltada para
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a preservação e sustentabilidade dos recursos naturais (SANTOS &
SANTOS,2005, p. 174).

A escassez de informação científica e levantamentos estatísticos sobre a
pesca na Amazônia e o aumento do esforço de pesca são resultados de uma fraca
política de manejo pesqueiro regional. Apenas nos últimos anos, projetos de
pesquisa têm dado início à geração de dados sistemáticos de captura e biologia de
alguns estoques pesqueiros, bem como aspectos sociais e econômicos dos conflitos
que ocorrem nos diversos sistemas de pesca na Amazônia. De acordo com Abdallah
& Castello (2003) já na década de 90 estudiosos como Paez (1993) e Giulietti &
Assumpção (1995), atribuíam a redução na produção pesqueira à predação dos
recursos naturais pesqueiros que contribuem para a diminuição dos estoques.
No Brasil - notadamente na região Amazônica - apesar de os Estados e os
municípios formarem unidades políticas e administrativas espacialmente contínua,
politicamente, essa coesão pode entrar em choque com os planos, interesses e
conflitos que emanam dos distintos grupos sociais organizados e/ou com as
populações locais - como no caso das comunidades tradicionais amazônicas:
pescadores ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas - podendo inclusive,
haver tensões e disputas, em muitos casos, de cunho/âmbito político, ambiental,
social e econômico. Nesse sentido, SOUZA (2015, p. 31 - 32) esclarece: "Assim,
poder e conflito estão diretamente vinculados ao território [...] Os territórios envolvem
não só as complexas relações de poder, mas também a perspectiva de, em uma
escala local, valorizar os vínculos sociais, as relações eminentes da cultura e dos
costumes produzidos e representados no espaço”.
A ocupação, povoamento e desenvolvimento da Amazônia se deu atrelado a
ao conceito de economia de fronteira, caracterizado pela supremacia econômica,
onde o crescimento econômico é visto como linear e infinito, sustentado na contínua
incorporação de terras e recursos naturais. Atualmente há na Amazônia um choque
entre duas lógicas: a lógica preservacionista ou cultural e a lógica da acumulação. A
resistência por parte dos movimentos sociais e das populações tradicionais
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amazônicas contra a exploração e a destruição dos recursos naturais é fundamental
para a conservação e o desenvolvimento de políticas públicas que visem o
desenvolvimento sustentável da nossa rica e vasta região. Desta maneira, RICARTE
(2016, p. 55) afirma que: “Contextualizando o espaço agrário Amazônico
encontramos processos de ações de interesses econômicos, sociais e políticos
distintos entre os Estados que compõe essa região. Essa distinção é explicada pela
forma como os atores político-econômicos interessados nos recursos naturais da
região vêm monopolizando esses elementos numa escala de tempo cada vez
menor. Daí se compreende a complexidade e a intensidade das transformações
socioeconômicas pela qual o território da Amazônia Legal sofreu e, vem sofrendo,
em pouco mais de cinco décadas”.
As políticas desenvolvidas pelos Governos – Federal, Estaduais e em
algumas situações os Municipais – estão alinhados ao Setor Empresarial (empresas
e corporações), fato que gera grande preocupação, pois a implantação de políticas
que visem apenas a exploração econômica e financeira da Amazônia são
extremamente nocivas e afetam diretamente a vida das comunidades tradicionais
locais (pescadores), gerando tensões e conflitos territoriais. LIMA (2016, p. 78 - 79)
enfatiza que: “As empresas e o governo combinam os padrões de organização do
espaço amazônico, definem a apropriação dos conceitos para análise dos sujeitos,
em outro, como instrumento de prática e ação normativa, sem permitir outras
realidades. Deixa-se assim, a possibilidade de outros embates [...] priorizam suprimir
suas realidades e outras que são vistas como “obstrução ao processo político
territorial” proposto pelo Estado brasileiro para a Amazônia. Então, é notório que o
território na Amazônia ainda está em processo político territorial de integração
produtivo do capital [...] O contexto expressa a ação do capital na apropriação do
território e na remoção dos “obstáculos”. Esta visão de restrição do território dos
pescadores [...] pré-dispõem uma realidade de exploração econômica a princípio. No
entanto, na realidade há a incorporação, da substituição ou do desaparecimento do
modo de vida dos pescadores e de outros agentes sociais na ação “malha
programada” a modernizar o território. Embora, estudos específicos sejam realizados
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para a implantação dessas “estranhas catedrais”, engenharias avançadas, não
compreendem a territorialidade diferenciada entre os pescadores e os rios. A
significação múltipla e complexa do território dos pescadores está sendo suprimida e
suas localizações de pesca e moradia comumente não são referidas nos “mapas”
das empresas, quando são, como obstáculos a serem removidos. De repente, os
significados mais contundentes estejam no uso do território como conceito”.
Os

grandes

projetos

e

empreendimentos

público-privados

na

Amazônia, como é o caso de empreendimentos na área de energia – a exemplo do
Complexo Hidroelétrico do rio Madeira em Rondônia/RO – ocorrem em Territórios
Pesqueiros Artesanais, causando a desterritorialização e danos irreparáveis para os
pescadores artesanais e para as comunidades pesqueiras ribeirinhas. DE PAULA
(2015) afirma que: “Grandes empreendimentos de energia, em todo o país, se
instalam sobre territórios tradicionais de pesca. Hidroelétricas, plataformas de
petróleo, e gasodutos são implantados em áreas que eram importantes territórios
pesqueiros. Apesar de se mobilizarem, os pescadores artesanais são apenas
expectadores desse processo sem possibilidade de reivindicarem seus territórios
tradicionais frente aos grandes poderes econômicos. Também são relatados
inúmeros empreendimentos indústrias e agroindustriais, que semelhantes aos de
energia, são priorizados, e se instalam sob os territórios pesqueiros. Nesse mesmo
contexto a instalação de portos e estaleiros avançam sob a orla onde,
historicamente, estão as comunidades pesqueiras.”
Nesse aspecto, a apropriação e autonomia dos Territórios Pesqueiros
Artesanais são imprescindíveis para a sobrevivência, a manutenção e o progresso
das comunidades pesqueiras, pois atualmente, vários projetos e empreendimentos
desenvolvidos ameaçam a existência desses Territórios. Neste sentindo, RIOS
(2012, p. 9) afirma que: “O acesso ao território e todas as relações estabelecidas
com este é condição preliminar para o desenvolvimento da comunidade. Porém, o
que se destaca é que, nos últimos anos, esses territórios têm sido frequentemente
apropriados por diversos empreendimentos [...] que interferem diretamente no
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desenvolvimento da pesca artesanal e constituem-se numa ameaça à existência e à
preservação desses territórios”.
Na Amazônia, apesar de os todos fatores negativos (projetos e
empreendimentos econômico-financeiros, políticas públicas ineficientes e alinhadas
ao Setor Empresarial, falta de monitoramento e fiscalização dos recursos naturais
etc.) que geram conflitos e severos problemas que ameaçam os Territórios
Pesqueiros Artesanais, os pescadores artesanais vêm resistindo bravamente e
mantendo com muito esforço e lutas as suas territorialidades. Assim, LIMA (2016, p.
70 - 71) destaca que: “Considerando que hoje, na Amazônia, o processo histórico é
negativo em favor dos pescadores, sejam ribeirinhos, tradicionais, artesanais,
associados em colônias e outras entidades, além de outras categorias de “atingidos”
[...] mas as suas territorialidades ainda têm se mantido [...] Observa-se uma gama de
grandes projetos [...] que subvertem a territorialidade de muitas comunidades
tradicionais [...] um dos maiores vínculos dada à existência territorial na Amazônia
são os recursos hídricos, ou seja, os rios que representam intimamente a relação
dinâmica de resistência dos pescadores”.
Portanto, o escasso conhecimento e subestimação do impacto das tensões e
conflitos dentro do contexto pesqueiro podem dificultar o processo de gestão e
tomada de decisão no segmento, levando à desordem e desajustes no
desenvolvimento do setor pesqueiro. Nesse aspecto, SILVA (2013, p. 29) cita
DIEGUES (1983, p. 202) “ao enfatizar que: Há uma luta incessante dos pescadores
artesanais para maior liberdade no seu local de trabalho, onde seu território não seja
invadido e seus instrumentos de trabalhos preservados, pois [...] a arte da pesca e o
instrumento de trabalho estão intimamente ligados na produção artesanal”.
Alguns modelos e programas de ações devem ser levados em consideração
no momento da formulação e implantação de políticas públicas voltadas ao Setor
Pesqueiro Amazônico e para as comunidades pesqueiras locais que dependem
desta atividade, esses modelos devem ser baseados em anseios e reivindicações
dos pescadores e fortalecem os Territórios Pesqueiros Artesanais. Nesse contexto,
CARDOSO (2003, p. 121) cita: “Podem ser destacados dois exemplos relativamente
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recentes nos quais a questão territorial nas pescarias é bastante proeminente, sendo
inclusive criados instrumentos de controle por parte das comunidades envolvidas.
Pescadores amazônicos, através da formulação de "Acordos de Pesca", buscam o
manejo dos recursos pesqueiros dos lagos amazônicos proibindo modalidades
predatórias de pesca, restringindo áreas e épocas para a pesca e ainda
estabelecendo normas diferenciadas para a pesca de subsistência e a pesca
comercial, vedando o acesso de determinadas áreas e lagos a esta última. Esses
"Acordos de Pesca" revelam a construção de um instrumento coletivo de gestão do
território

destas

comunidades,

ainda

que

caiba

ao

Governo

Federal

o

estabelecimento das legislações pesqueiras. Revelam ainda uma prática alternativa
de direito e uma forte coesão do grupo envolvido no cumprimento dos acordos”.
O Estado brasileiro tem que assumir seu papel constitucional, defendendo e
regularizando as tradicionais populações pesqueiras, possibilitando a existência e o
desenvolvimento dos Territórios Pesqueiros Artesanais. Por fim, RIOS (2012, p. 9)
clama para que:
Tal fato faz com que estes territórios estejam atualmente em um cenário de
constantes ameaças e conflitos. Nesse sentido, tornam-se cada vez mais
necessárias as ações, por parte do Estado brasileiro, para a regularização
destes territórios, pois, somente com a segurança do direito sobre seus
territórios, os pescadores artesanais poderão continuar a desenvolver suas
atividades e reproduzir-se socialmente e culturalmente”.
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5

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DA PESCA ARTESANAL EM RONDÔNIA

O Estado de Rondônia foi criado através da Lei Complementar n° 41, de 22
de Dezembro de 1981, encontra-se localizado na Região Norte, possuindo uma área
total de 238.512,80 ha (238.512,8 Km²), correspondendo 6,19% da Região Norte e
2,80% da superfície do Brasil. Apresenta como limites territoriais: os Estados do
Mato Grosso (ao Leste), do Amazonas (ao Norte), do Acre (ao Oeste) e a República
da Bolívia (ao Oeste e Sul).
O Estado representa a 3ª (terceira) maior economia (PIB) da Região Norte,
perdendo apenas para os Estados do Pará e Amazonas. O setor agropecuário –
onde a pesca está inserida – apresenta notável relevância dentro da economia de
Rondônia.
Apesar da expressão e tamanha magnitude da Pesca Artesanal em
Rondônia, os trabalhos científicos desenvolvidos nesta área/campo ainda são
bastante escassos. Esta obra científica apresenta como intuito fomentar/estimular
pesquisas e estudos científicos no âmbito do Setor Pesqueiro do estado de
Rondônia, e ao analisar a Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal Rondoniense
comprovar a sua grande relevância socioeconômica e profunda contribuição para o
desenvolvimento do Estado de Rondônia.
Segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Ambiental (SEDAM, 2013) a rede hidrográfica de Rondônia é composta por 7 (sete)
Bacias:
01 – Bacia do Rio Guaporé (Área: 59.339,3805 Km²);
02 – Bacia do Rio Mamoré (Área: 22.790,6631 Km²);
03 – Bacia do Rio Abunã (Área: 4.792,2105 Km²);
04 – Bacia do Rio Madeira (Área: 31.422,1525 Km²);
05 – Bacia do Rio Jamari (Área: 29.102,7078 Km²);
06 – Bacia do Rio Machado (Área: 80.630,5663 Km²);
07 – Bacia do Rio Roosevelt (Área: 15.538,1922 Km²).

O sistema hidrográfico de Rondônia apresenta como base 03 (três) grandes
rios: Guaporé, Mamoré e Madeira, que interligados nessa ordem formam uma só
calha e concentram a maior parte da produção pesqueira artesanal rondoniense.
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A Bacia Hidrográfica do Rio Madeira é constituída pelo rio Madeira, principal
afluente da margem direita do rio Amazonas. O rio Madeira é formado pela junção
do rio Beni e rio Mamoré, que são rios bolivianos oriundos da Cordilheira dos Andes.
As Bacias dos Rios Guaporé e Mamoré são formados pelos rios Guaporé e
Mamoré e seus afluentes da margem direita que correm em terras de Rondônia. O
rio Guaporé nasce na Chapada dos Parecis (Mato Grosso) no divisor de águas das
bacias hidrográficas do rio Amazonas e do Paraguai, penetra em território
rondoniense a partir da foz do rio Cabixi. O Rio Mamoré, oriundo do complexo
andino boliviano, recebe o Rio Guaporé no Distrito de Surpresa, município de
Guajará-Mirim. Já em Vila Nova (município de Nova Mamoré) o Rio Mamoré
deságua no Rio Madeira juntamente com o Rio Beni, também originário dos Andes.
A hidroquímica dos rios Madeira e Mamoré é caracterizada pela riqueza de
nutrientes (Ca, Mg, K, Si, Na), formando planícies aluviais férteis em suas várzeas,
oriundo dos sedimentos andinos que torna suas águas turvas e barrentas. O Rio
Guaporé, de águas limpas, devido a sua conformação física é rico em baias, várzeas
e lagos o que favorece a produção pesqueira. Os 03 (três) fatores que determinam a
produtividade primária total nos ecossistemas fluviais da Região Amazônica são: as
grandes áreas marginais (constituídas por lagos, lagoas, baias e várzeas), os
nutrientes e a luz solar. A planície inundável do Rio Madeira, é um fator
determinante para a produção de alimentos para os peixes. Em se tratando de
produção artesanal, o rio Madeira concentra sua área de captura pesqueira, um total
superior a 500 km de extensão.
A pesca artesanal se constitui em uma importante e tradicional atividade
econômica desenvolvida em Rondônia. O potencial pesqueiro artesanal é
significativo, apresentando vasta variedade de espécies de peixes, ofertando
alimentação e renda para as famílias rondonienses.
No Estado de Rondônia a produção de pescado é derivada de dois relevantes
segmentos (modalidades) de atividade:
01 - Aquicultura;
02 - Pesca Artesanal.
A pesca artesanal assume grande dimensão social e econômica, envolvendo
um contingente significativo da população rondoniense. Estão localizadas no estado
17 (dezessete) Colônias de Pescadores Artesanais, cada Colônia presente em seu
respectivo município rondoniense, sendo a Z-1 Tenente Santana, localizada na
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margem do Rio Madeira em Porto Velho, que congrega o maior número de
pescadores ativos, cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos) e também a maior área de
captura, em um total superior a 500 km de extensão. Na bacia do Guaporé-Mamoré,
estão localizadas as Colônias de Pescadores Z-2 de Guajará-Mirim, Z-3 de
Pimenteiras do Oeste, Z-4 de Costa Marques, Z-10 de São Francisco do Guaporé,
Z-11 de Cabixi, Z-13 de Nova Mamoré e Z-16 de Seringueiras, todas agregando a
quantidade aproximada de 1.110 (hum mil cento e dez) pescadores. A bacia do Rio
Machado congrega as Colônias Z-5 de Machadinho do Oeste, Z-9 de Ji-Paraná, Z12 de Presidente Médici, Z-14 de Pimenta Bueno, Z-15 de Jaru e Z-17 de Buritis,
colônias estas, consideradas menores, em relação ao esforço de captura e que
possuem cerca de 800 (oitocentos) pescadores. Na bacia do Rio Jamari estão as
outras 3 (três) Colônias de Pescadores: Z-6 de Candeias do Jamari, Z-7 de Itapuã
do Oeste e Z-8 de Ariquemes, congregando cerca de 835 (oitocentos e trinta e
cinco) pescadores artesanais.
Destaca-se o papel dos pescadores artesanais como atores protagonistas
(centrais), que através de seu trabalho, conhecimentos e Métodos ocupam e se
apropriam da natureza, e passam assim, a produzir o espaço pesqueiro até a
construção dos Territórios Pesqueiros Artesanais. Estes trabalhadores são os
responsáveis pela Produção Pesqueira Artesanal Rondoniense, ou seja, são as
unidades produtivas ou produtoras responsáveis pelo desenvolvimento de toda a
Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal.
Os pescadores artesanais ofertam sua produção ao Mercado de Bens e
Serviços Pesqueiros. Para obter o pescado (Bem Final), os pescadores artesanais
utilizam Métodos de Produção Pesqueira, além de uma combinação de Fatores de
Produção.
Faz-se necessário ratificar que este trabalho científico encontra-se baseado
em 03 (três) fases: Coleta, Levantamento e Produção (Dados Primários),
Organização (Dados Secundários), e no último estágio: a Análise (Etapa Final) do
Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal Rondoniense, tendo como principal alicerce os
Métodos de Produção Pesqueira e os Fatores de Produção (capital, matéria-prima,
insumos, tecnologia, mão-de-obra, etc...) que compõem o Mercado Pesqueiro e a
Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal.
Nesse aspecto (Metodológico), a Pesquisa de Campo proporcionou os
subsídios e métodos científicos para descrever e analisar todos os componentes
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(Elementos Constitutivos) da Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal Rondoniense,
que foram produzidos e organizados nesta Dissertação da seguinte forma:
 Metodologia de Produção: Métodos de Captura;
 Tipos de Embarcações Pesqueiras;
 Produção Pesqueira: Espécies Capturadas;
 Estocagem e Comercialização do Pescado;
 Infraestrutura do Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal.

Todo este corpo de conhecimento adquirido, consolidou-se como as bases
primária e secundária indispensáveis para o desenvolvimento desta dissertação. O
contato direto com os Pescadores Artesanais Rondonienses e os Métodos de
Produção Pesqueira que são utilizados/empregados por estes agentes produtivos,
forneceram o estudo abrangente dos equipamentos, materiais e insumos pesqueiros
artesanais, que englobam as embarcações pesqueiras, iscas, aquisição do gelo para
a conservação e armazenagem do pescado, combustível para as embarcações,
redes de pesca, manutenções dos aparelhos de captura, alimentação (também
conhecida como “rancho”) e outros instrumentos necessários à produção pesqueira
artesanal.
Todas essas informações oriundas da Revisão Bibliográfica e principalmente
da Pesquisa de Campo foram unidas/juntadas para a produção desta Dissertação. A
partir da coleta de dados e informações pesqueiras como o a capacidade de
armazenamento - em quilos (kg) e/ou toneladas (t) – tamanho e estrutura das
embarcações pesqueiras artesanais; as quantidades físicas dos fatores de
produção, insumos e matérias-primas (gelo, iscas, combustíveis, etc.) utilizadas para
a realização da atividade pesqueira artesanal; a duração média – em dia(s) – que os
pescadores artesanais (agentes econômicos) passam desempenhando suas
atividades, quantidade de pescadores profissionais cadastrados nas Colônias de
Pescadores do Estado de Rondônia, entre outros dados pesquisados e produzidos,
possibilitaram a construção das Estatísticas Pesqueiras Artesanais e dos
Procedimentos Econômicos desta pesquisa científica, tais como:
 Caracterização das Etapas da Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal;
 Construção da Função Oferta e Função Demanda Pesqueira Artesanal;
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 Determinação do Custo da Produção Pesqueira Artesanal (CPP);
 Levantamento e Registro de Preços do Pescado Rondoniense;
 Participação de cada Colônia de Pescadores (%) sobre o Total de
Pescadores Artesanais profissionais (formalizados) no Estado de Rondônia;

A atividade pesqueira artesanal está presente em todo o território de
Rondônia. Ao analisar e relacionar as Colônias de Pescadores de Rondônia –
entidade onde os pescadores são profissionais e estão organizados legalmente –
chegou-se a expressiva presença em 17 (dezessete) dos 52 (cinquenta e dois)
municípios rondonienses, representado 33% (por cento) do total. Isso comprova, a
forte presença da pesca artesanal em municípios, distritos e pequenas localidades
que a praticam como relevante atividade socioeconômica.
Além destes pescadores profissionais (cadastrados), a atividade pesqueira
artesanal é exercida pelas populações das tradicionais comunidades ribeirinhas,
pescadores amadores, apreciadores, trabalhadores informais e desempregados,
convertendo-se em uma atividade socioeconômica praticada pela população em
geral.
A pesca artesanal em Rondônia caracteriza-se por se desenvolvida com
regularidade, respeitando o período estabelecido para o defeso. O período de
defeso é instaurado com o intuito de proteger e garantir a sustentabilidade dos
recursos pesqueiros. Esse período corresponde a fases mais sensíveis/críticas dos
ciclos de vida dos peixes como a época de procriação/reprodução e de seu maior
crescimento, e por esta razão é proibido a captura de determinadas espécies
pesqueiras.
Em Rondônia, abrangência do defeso dura em média de 04 (quatro) meses
anuais. Atualmente o defeso inicia-se em 15 de novembro (15/11) e finaliza em 15
de março (15/03), e para a sobrevivência durante os 120 dias, os pescadores
registrados profissionalmente e que tenham exercido a atividade pesqueira por um
período mínimo de 12 meses (1 ano) têm o direito de receber o “seguro defeso” ou
“auxílio defeso” pago pelo Governo Federal, custeado com recursos oriundos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O auxílio defeso é concedido mensalmente
aos pescadores artesanais profissionais regularizados e o seu valor corresponde a
01 (um) salário mínimo, ou seja, R$ 954,00 (ano de 2018).
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A Federação dos Pescadores e Aqüicultores do Estado de Rondônia
(FEPEARO), fundada em 27 de maio de 1985, é a representante legal das 17
(dezessete) Colônias de Pescadores do estado de Rondônia. A FEPEARO é filiada
à Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA). Portanto, a
organização

dos

pescadores

artesanais

ocorre

em

03

(três)

diferentes

Níveis/Escalas: Colônias de Pescadores (Municipal), Federação de Pescadores
(Estadual) e Confederação de Pescadores (Nacional).
De acordo com os dados fornecidos pela Federação de Pescadores e
Aquicultores do Estado de Rondônia (FEPEARO, 2016), e que foram confirmados
durante a Etapa de Pesquisa de Campo existem aproximadamente 5,3 mil
pescadores profissionais filiados às 17 (dezessete) Colônias de Pescadores de
Pescadores do Estado de Rondônia.
Os pescadores rondonienses desenvolvem suas atividades combinando
objetivos comerciais e também de subsistência. Isto ocorre devido ao fato do
pescador artesanal ter a possibilidade de adquirir uma parcela da produção
pesqueira para a sua alimentação e de seus familiares. Porém, a maior parte da
produção será comercializada, convertendo a pesca artesanal em uma importante
atividade econômica e relevante fonte de renda e sustento para esses profissionais.
No estado de Rondônia, as Embarcações empregadas para a realização da
atividade pesqueira artesanal são de pequeno e médio porte. As embarcações de
pequeno e médio porte são definidas e diferenciadas principalmente pela
capacidade de armazenamento da produção pesqueira, além disso, o tamanho das
embarcações e o seu material (composição estrutural) também são fatores que as
distinguem.
As capturas pesqueiras artesanais (produção de pescado) proporcionadas
sob estas condições, estão diretamente relacionadas com a capacidade de
armazenamento das embarcações pesqueiras utilizadas, portanto envolvem
volumes pequenos ou médios de pescado.
Os petrechos ou equipamentos utilizados na prática atividade pesqueira são
rústicos e os insumos e matérias-primas (como as linhas e anzóis) geralmente são
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adquiridos/comprados no comércio local. Os materiais pesqueiros como as redes,
malhadeiras e tarrafas são fabricados/confeccionados pelos próprios pescadores
artesanais, e geralmente, contam com a colaboração de seus familiares. Os
equipamentos para a realização da atividade pesqueira artesanal rondoniense
utilizados com maior frequência são os seguintes: rede de cerco, rede de emalhe,
linha, anzol, tarrafa, espinhel, arpão e arrasto simples.
Segundo a Última Estatística Pesqueira Oficial publicada Ministério da Pesca
e Aquicultura (MPA, 2012), referente ao ano de 2011, a Produção Total de Pescado
no Estado de Rondônia alcançou a marca de 15.890,30 toneladas (t), sendo que a
Produção Pesqueira Artesanal contribui com aproximadamente 25% (por cento) da
Produção Total Pesqueira Estadual.
Durante as Etapas de Pesquisa desta Dissertação, foi constatado que a
Pesca Artesanal no Estado de Rondônia apresenta a sua produção superior do que
a divulgada no Último Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura do Ministério da
Pesca

de

Aquicultura

(MPA)

no

ano

de

2012,

contribuindo

com

uma

parcela/participação ainda maior na Produção Pesqueira Rondoniense. Este tema e
a referida constatação será abordado com profundidade na Seção: Produção
Pesqueira (Espécies de Pescado Capturados).

Tabela 6 - Participação (%) do Produto Interno Bruto (PIB) a preço de mercado
corrente Brasil, Região Norte e Unidades da Federação – 2002-2010

Fonte: SEPOG,2012.
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Em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto das regiões brasileiras,
de 2002 a 2010, as regiões que aumentaram suas participações foram: CentroOeste (0,5%), Nordeste (0,5%) e Norte (0,6%). As regiões que perderam
participações foram: Sudeste (1,3%) e Sul (0,4%). Ressalta-se que a Região Norte
apresentou o segundo maior crescimento brasileiro (0,6%), ficando atrás da Região
Sudeste, que mesmo perdendo participação à nível nacional, registrou um
crescimento de 1,3%.
Analisando a participação do Produto Interno bruto (PIB) a preço de mercado
corrente de todas as regiões brasileiras, o melhor desempenho ficou com a Região
Norte que obteve um ganho de 0,3% no ano de 2010 em relação a 2009, pulando de
5,04 para 5,34%. Esse crescimento da Região Norte foi alicerçada principalmente
em 03 (três) estados: Pará, Amazonas e Rondônia. Assim, o estado do Pará foi o
que mais contribuiu tendo em vista a recuperação internacional do preço da
commodity minério de ferro. Tiveram também destaque os estados do Amazonas
que obteve recuperação da indústria de transformação e Rondônia que teve o maior
ganho na participação da atividade agropecuária no período de 2002 a 2010.
Nesse contexto, a SEPOG (2012) enfatiza a grande importância da atividade
agropecuária dentro da economia rondoniense. Essa atividade contribui para
fomentar o crescimento e o desenvolvimento rondoniense, sendo formada por 02
(duas) atividades: sendo que a primeira refere-se a agricultura, silvicultura e
exploração florestal; e a segunda corresponde a pecuária e pesca. Neste aspecto, a
pecuária e a pesca são responsáveis por alavancarem o setor agropecuário
rondoniense.
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Tabela 7 - Variação real anual e ranking por Unidades da federação – 20022010

Fonte: SEPOG,2012.

Em 2010, 13 (treze) estados brasileiros obtiveram resultado acima da média
nacional que foi de 7,5%. Rondônia obteve grande destaque, ficando em 3° lugar
dentre os estados com maior crescimento registrado. Nesse aspecto, Tocantins
obteve o maior crescimento com 14,2%, seguido do Espírito Santo com 13,82% e
Rondônia com 12,57%.
Em termos de volume do PIB, o Brasil cresceu 37,1% em oito anos, uma
média anual de 4,0%. Mais uma vez, a região Norte se destacou, obtendo o
crescimento de 53,2%, correspondendo ao maior registrado entre as regiões
brasileiras. As regiões Nordeste e Centro-Oeste crescem 42,4% e 45,9%
respectivamente, acima da média nacional. As regiões Sudeste e Sul ficaram abaixo
da média, com 35,6% e 29,5%, respectivamente.

122

Figura 6 - Variação real do PIB acumulado por período, Brasil, Região Norte e
Rondônia. 2002 - 2009/2002 - 2010

Fonte: SEPOG,2012.

No acumulado entre 2002-2010, os estados da Região Norte se destacaram,
ocupando as primeiras colocações. E o estado de Rondônia novamente encontravase no topo, ficando na segunda posição entre os estados brasileiros em termos do
volume do PIB que apresentaram maior crescimento. Nesse sentido, o estado do
Tocantins foi o que mais cresceu com 74,2%. Em seguida Rondônia com 63,9% e o
Acre com 61,6%. Os estados que menos cresceram no acumulado foram Rio
Grande Sul (24,3%), Rio de Janeiro (25,6%) e Santa Catarina (30,1%).
A SEPOG (2012), corroborando com as informações até aqui apresentadas,
enfatiza a importância de Rondônia e mais 02 (dois) estados (Pará e Amazonas)
para o crescimento e fortalecimento da economia da Região Norte: “Em 2010, a
região norte registrou um Produto Interno Bruto – PIB no montante de R$ 201.511
bilhões, apresentando variação real de 9,91%, maior que a média brasileira. A
participação no PIB do Brasil é de 5,34%. A Região Norte teve um ganho de 0,6%
na participação no PIB do Brasil, no ano de 2010. O Estado do Pará foi o que mais
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contribuiu para o resultado obtido, principalmente em virtude da recuperação
internacional do preço da commodity minério de ferro, que possui grande peso na
economia do estado. Contribuíram também, os estados do Amazonas em face da
recuperação da indústria de transformação e Rondônia com crescimento da
atividade agropecuária”.

Tabela 8 - Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes - Brasil, Região Norte e
Estados da Região Norte – 2002 – 2010
(R$ milhão)

Fonte: SEPOG, 2012.

Em relação ao crescimento real anual, o estado de Rondônia ficou em
segundo lugar, perdendo apenas para o Tocantins. Assim, o estado do Tocantins
teve o maior crescimento com 14,20%, seguido de Rondônia com 12,57%, Acre com
10,89% e Amazonas com 9,97%, todos acima do crescimento da Região Norte que
foi de 9,91%. Em relação ao PIB per capita, o estado da Região Norte que
apresentou o maior PIB per capita em 2010 foi o Amazonas com um resultado de R$
17.173, seguido de Rondônia com R$ 15.098 que se consolidou na segunda
colocação.
De acordo com a SEPOG (2012), o estado de Rondônia, em 2010,
apresentou os seguintes números em sua economia: Foi estimado um Produto
Interno Bruto (PIB) de R$ 23.561 milhões para o ano de 2010, com uma participação
com 0,62% do PIB do Brasil e 11,69% do PIB da Região Norte. Em termos nominais,
Rondônia apresentou um crescimento do PIB de 16,43%, superior ao do Brasil com
16,38% e inferior ao da Região Norte com 23,47%. Com relação ao Produto Interno
Bruto (PIB) da região Norte, o Pará é o primeiro colocado com participação de
38,63%, em seguida o Amazonas com 29,67%. O estado de Rondônia é o terceiro
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colocado com 11,69% seguido do Tocantins com 8,56%, Acre com 4,21%, Amapá
com 4,10% e Roraima com 3,15%
Tabela 9 - Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado - Brasil, Região Norte e
Rondônia e participação (%) do PIB de Rondônia em relação ao Brasil e a Região
Norte – 2002 – 2010
(R$ milhão)

Fonte: SEPOG, 2012.

Quando comparado com os Estados da Região Norte, Rondônia se coloca na
3ª posição no Ranking do PIB da Região, perdendo para os estados do Pará e do
Amazonas, e com relação aos demais Estados da Federação é o 22º colocado,
perdendo uma posição em relação ao ano de 2009. O Produto Interno Bruto per
capita é o resultado da divisão do PIB pela população, em igual período, sendo um
importante indicador da renda e do desenvolvimento econômico de um país, estados
e municípios. Com uma variação nominal de 12,21%, o PIB per capita estadual foi
de R$ 15.098, maior que o estimado em 2009 e apresentando a 3ª maior variação
da Região Norte.
Tabela 10 - Variação real anual do PIB do Brasil, Região Norte e Rondônia, 2002-2010

Fonte: SEPOG, 2012.
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O setor da agropecuária - constituída pelas atividades agricultura, silvicultura e
exploração

florestal; e pecuária e pesca – representa a 2ª maior participação

(21,48%) no PIB do Estado de Rondônia, tendo peso significativo na economia, quer
na geração de matérias primas para as agroindústrias, quer na geração de emprego
e renda para toda população estadual.

Tabela 11 - Participação dos setores econômicos no valor adicionado bruto a preço
básico corrente – Rondônia, 2002 – 2010
Em R$ milhão

Fonte: SEPOG, 2012.

No ano de 2010, com 63,88% o setor serviços continua tendo a maior
participação no valor adicionado estadual, por setor de atividade econômica,
seguindo-se a agropecuária com 21,48% (setor onde está inserida a atividade
pesqueira artesanal estadual) e, em terceiro lugar, por último, aparece a indústria
com 14,63%.

126

Figura 7 - Valor adicionado bruto por setor de atividade econômica, Estado de
Rondônia – (2002 -2010).

Fonte: SEPOG, 2012.

Segundo a SEPOG (2012) divulgou: “Em valores nominais do valor
adicionado estadual, o setor indústria foi o que mais cresceu, apresentando um
resultado de 36,83%, seguindo-se o setor serviços com 14,78% e por último o setor
agropecuária com 5,06%”.

Tabela 12 - Valor adicionado bruto por setor de atividade econômica e variação
nominal (%) , Estado de Rondônia (2002 – 2010).
Em R$ milhão

Fonte: SEPOG, 2012.
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A atividade agropecuária (onde está inserida a pesca) tem o 2º (segundo)
maior peso na economia estadual, participando com 21,50% do valor adicionado
bruto. Deve-se destacar, que o estado de Rondônia teve o maior ganho de
participação na atividade agropecuária dentre todos os estados da região norte entre
2002 e 2010. A economia de Rondônia é baseada, principalmente, na produção
agropecuária, que vem se destacando nos últimos anos.
Devido a essa importância, esse setor econômico se estabelece como o
gerador de matérias primas para as agroindústrias e assim como gerador de
empregos. A atividade agropecuária participa com 26,2% do valor adicionado bruto
da agropecuária da Região Norte, sendo que o estado rondoniense possui a
segunda maior participação, em primeiro está o estado do Pará com participação de
27,4%, que em 2009 teve a maior participação. Em relação a participação no valor
adicionado da agropecuária brasileira, participa com 2,6% (por cento).
A População Economicamente Ativa (PEA) do Estado de Rondônia está
estimada em 1.360.965 pessoas entre 16 (dezesseis) e 64 (sessenta e quatro) anos
de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).
Segundo dados da pela Federação de Pescadores e Aquicultores do Estado
de Rondônia (FEPEARO, 2016), corroborados pela SEAP/PR entre pescadores,
carregadores,

revendedores

de

insumos

(gelo,

óleo

diesel,

lubrificantes,

alimentação, redes, etc.), serviços autônomos (mecânico, eletricista, confecção de
rede, carpintaria, etc.) estimam-se que no estado existam cerca 40 (quarenta) mil
pessoas envolvidas direta e indiretamente no setor de pesca artesanal.
Tanto no município de Porto velho (capital do estado de Rondônia), onde está
situada a maior Colônia de Pescadores do Estado, bem como nas Colônias situadas
as margens do Rio Guaporé e Mamoré (interior do estado), é forte a presença da
atividade pesqueira no comércio local onde dezenas de pequenos revendedores
dependem quase que exclusivamente da revenda de pescado, em seus quiosques,
bancas e barracas localizados principalmente na periferia desses municípios e
bairros afastados.
Nesse sentido, FREITAS et al. (2016, p. 148) corroboram com a magnitude da
atividade pesqueira artesanal rondoniense ao afirmarem que: “A produção pesqueira
[...] sendo esta produção responsável pela sobrevivência de 40.000 pessoas, entre
famílias de pescadores, carregador, comerciante, ribeirinhos, carpinteiros e de
outros com atividades ligadas ao setor”.
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A partir dos dados acima, conclui-se que aproximadamente 3 % (por cento)
da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado de Rondônia está envolvida
(direta ou indiretamente) com a atividade pesqueira artesanal praticada no Estado
de Rondônia.
O pescado continua sendo a base alimentar para as tradicionais comunidades
ribeirinhas e municípios localizados as margens das bacias hidrográficas, por isso, a
importância desta atividade ultrapassa as dimensões econômicas e financeiras,
abrangendo também o lado social, cultural, político e religioso.
Neste contexto, verifica-se que várias cidades ribeirinhas rondonienses (a
exemplo de Pimenteiras, Costa Marques, Guajará-Mirim, etc) tiveram sua formação
influenciada fortemente pela pesca artesanal. O município de Pimenteiras do Oeste
surgiu através do plebiscito conduzido inicialmente pela Colônia de Pescadores Z-3.
É notório, principalmente nas décadas compreendidas entre 1960 até 1990, a forte
influência desta atividade no comércio e desenvolvimento socioeconômico destes
municípios, sendo crucial na geração de emprego, renda e alimentação para estas
populações.
Atualmente, o município de Porto Velho, mesmo com suas áreas restringidas
e modificadas pela ação humana (Hidroelétricas do rio Madeira e o desmatamento
de matas ciliares) possui cerca de 40 (quarenta) comunidades pesqueiras
localizadas desde o distrito de Extrema (fronteira com o estado do Acre) até o distrito
de Calama (fronteira com o estado do Amazonas). É claro, que nessas quarenta
comunidades tradicionais pesqueiras o comércio e a alimentação dependem
fortemente do pescado nativo, oriundo da atividade pesqueira artesanal.
Além disso, segundo o IBGE, das 1.360.965 pessoas que compõem a PEA,
94% possuem trabalho fixo, o que revela uma taxa de desocupação 6%, este é o
índice de desemprego estimado no Estado de Rondônia naquele ano. Durante o
período de maior pico da safra (produção) pesqueira que acontece entre os meses
de junho a dezembro é observado a inserção de um grande contingente de
desempregados e trabalhadores informais que necessitando obter seu sustento
invadem o setor pesqueiro, prejudicando os pescadores e revendedores tradicionais.
O conteúdo exposto revela a importância socioeconômica da pesca artesanal
para o crescimento da economia e manutenção das famílias rondonienses. Neste
sentido torna-se importante analisar os vários aspectos associados à atividade
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pesqueira, destacando-se, nesse contexto, aqueles associados a população
envolvida diretamente com a pesca artesanal.
Figura 8 - Mapa do Estado de Rondônia, com indicação dos municípios de maior
produção de pescado

Fonte: Federação dos Pescadores do Estado de Rondônia

5.1

CADEIA PRODUTIVA PESQUEIRA ARTESANAL RONDONIENSE

A Economia e a Geografia são duas Ciências que caminham juntas, inclusive,
algumas áreas de estudo das Ciências Econômicas estão relacionadas e são
desenvolvidas diretamente com a Geografia: Economia Regional, Economia Urbana,
Economia e Organização Industrial, Teorias de Localização Industrial, Demografia
Econômica, etc.
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A Economia, para fins metodológicos e didáticos, é classificada em 04
(quatro) grandes áreas de estudo: Microeconomia, Macroeconomia, Economia
Internacional e Desenvolvimento Econômico.
Na produção e análise da Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal Rondoniense
serão empregados teorias e conceitos econômicos. A Microeconomia é um campo
da Economia que estuda o comportamento dos consumidores, das firmas e dos
mercados nos quais operam, analisando a formação dos preços nesses mercados.
Conceitos como a Oferta Pesqueira, Demanda Pesqueira, Equilíbrio de Mercado,
Formação dos Preços do Pescado rondoniense, Custos de Produção Pesqueira
(CPP) são abordados dentro deste campo científico.
Na Microeconomia, a demanda pesqueira – os consumidores – são aqueles
que estão dispostos a adquirir determinadas quantidades de bens (peixe) em
determinado período de tempo. Enquanto a oferta pesqueira é a quantidade de
pescado, que os pescadores desejam vender, em função dos preços (R$), num
dado período.
Os Custos de Produção Pesqueira (CPP) referem-se aos custos existentes
com a utilização da combinação de insumos e fatores de produção (capital, trabalho,
e insumos pesqueiros) para gerar determinada quantidade de produção, ou seja, é
definido como o total de despesas para a obtenção da produção de pescado, sendo
divididos em Custos Fixos (CF) e Custos Variáveis (CV).
A Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal é definida como o conjunto de
etapas ou processos consecutivos pelos quais as unidades produtoras transformam
os fatores de produção e insumos adquiridos, até a obtenção de bens ou serviços
(produtos finais) que serão vendidos no mercado.
A Cadeia Produtiva Pesqueira engloba os setores de fornecimento de
insumos e equipamentos, bem como as esferas de produção, processamento,
armazenamento, distribuição e comercialização.
Os pescadores artesanais são responsáveis por todas as 03 (três) etapas que
compõem a cadeia produtiva pesqueira artesanal, já os atravessadores participam
em apenas 01 (uma) etapa, que se refere a fase final (último estágio) da cadeia,
representada pela etapa de comercialização do pescado capturado pelos
pescadores artesanais.
Nesse sentido, podemos definir processo produtivo ou a cadeia produtiva
pesqueira artesanal rondoniense constituída por 03 (três) etapas:
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1) CAPTURA DO PESCADO: PRODUÇÃO PESQUEIRA;
2) PROCESSAMENTO OU BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO;
3) COMERCIALIZAÇÃO.

A primeira etapa da Cadeia Produtiva, se inicia com a aquisição de insumos e
matérias-primas utilizados na confecção dos equipamentos/petrechos de pesca e
construção das embarcações até a captura do pescado (Metodologia da Produção
Pesqueira), seguindo a partir de então, para as demais etapas produtivas.
A cadeia produtiva pesqueira artesanal (processo produtivo) foi estudada de
maneira holística, de forma a garantir uma análise profícua da atual situação do
Setor Pesqueiro Artesanal rondoniense. A partir de agora, cada uma das etapas da
cadeia produtiva será descrita, iniciando-se pela captura do pescado (oferta de
pescado). Para capturar o pescado, os pescadores artesanais utilizam de vastas
metodologias e técnicas pesqueiras, instrumentos e petrechos de pesca, além de
embarcações caracterizadas por serem de pequeno (300 a 700Kg) e médio porte (1
a 3 toneladas).
Nesse sentido, SILVA (2013, p. 63) faz relevantes considerações sobre a
Economia Pesqueira Artesanal: “No sistema de produção econômica de livre
iniciativa têm-se duas grandes unidades econômicas de mercado: os indivíduos e as
firmas. Na economia pesqueira artesanal [...] as unidades econômicas são os
pescadores e os atravessadores. Os atravessadores intermediam a cadeia
produtiva, eles demandam os produtos capturados pelo pescador, e ofertam os
produtos para os consumidores finais, na maioria das vezes. O pescador realiza a
atividade pesqueira sem infraestrutura local para dar suporte a continuidade da
cadeia produtiva, após a captura dos pescados [...] O processo produtivo pesqueiro
ou a cadeia produtiva da pesca possui três etapas: captura, processamento ou
beneficiamento e comercialização. Com a captura dos pescados é que o pescador
artesanal oferta seus produtos. Esta captura é marcada pela incerteza, pois vários
fatores podem influenciar na produção”.
Neste sentido, ressalta-se que as dimensões econômicas e sociais da
atividade pesqueira artesanal que foram analisadas servirão para formulação e
implantação de estratégias, programas de ações e políticas públicas que tenham
como objetivo principal alavancar o Setor Pesqueiro Artesanal rondoniense e trazer
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melhorias efetivas na qualidade de vida das tradicionais populações pesqueiras
ribeirinhas.

5.1.1

Mercado Pesqueiro Artesanal: lado da oferta pesqueira

No Mercado Pesqueiro Artesanal, a Oferta Pesqueira é a quantidade de
pescado que os pescadores artesanais rondonienses (produtores) desejam vender,
em função dos preços, em um determinado período.
O lado da Oferta Pesqueira é constituído pelo total de produtores pesqueiros
artesanais, que disponibilizam (ofertam) seus produtos (pescados) ao mercado de
Bens e Serviços Pesqueiros. Na economia pesqueira, a oferta são os pescados, e
para desempenhar e garantir a sua produção, os pescadores se organizam e têm o
apoio das Colônias e da Federação de Pescadores (FEPEARO).
A oferta dos pescados das Colônias de Pescadores rondonienses é oriunda
dos vastos e ricos recursos hídricos presente em todo o Estado de Rondônia. Para
obter o produto final (pescado), os pescadores artesanais realizam a utilização de
uma combinação de fatores de produção (capital, trabalho e insumos pesqueiros)
para gerar determinada quantidade de produção.
Durante o desempenho das etapas produtivas conhecidas como o esforço de
pesca (produção pesqueira), os pescadores demandam materiais, equipamentos e
insumos que englobam uma embarcação (pequeno e médio porte), iscas, aquisição
do gelo para a conservação do pescado, combustível, rede, manutenções dos
aparelhos de captura, alimentação e outros instrumentos necessários a captura dos
pescados durante o trabalho pesqueiro.
Por ser baseada em regime de economia familiar, ou em parcerias, os
pescadores artesanais rondonienses exercem suas atividades de maneira individual
ou de pequenos grupos e estão sob efeito das lógicas econômicas que governam
sua estratégia de pesca, selecionando os peixes de maior valor. Logo, quanto maior
o valor do pescado no mercado, maior será a probabilidade de os pescadores
artesanais o capturarem, aumentando consequentemente o esforço de pesca e a
oferta da referida espécie de peixe no Mercado Pesqueiro Artesanal.
Nesse sentido, SILVA (2013, p. 66) cita ARAÚJO (2013) ao afirmar sobre a
Produção Pesqueira: “Fatores interferem na produção como: Custo de produção
através de mudanças no nível de preços dos fatores de produção [...] Mudança no
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nível tecnológico pela aplicação de uma melhor forma de combinar os fatores de
produção [...] Condições climáticas que afetem os níveis de produção (escassez de
precipitações, geadas, altas ou baixas temperaturas) [...] As expectativas futuras
sobre as condições de mercado (oferta e demanda, preços de bens complementares
e substitutos)”.

Desta forma, matematicamente, teremos a Função Oferta do Pescado:
(Variáveis que afetam a Oferta de um Bem ou Serviço)

qop = f( pp , pfp , ps , NT, CC, EF)
Onde:

qop =

Quantidade ofertada de Pescado;

pp =

Preço do Pescado;

pfp

= Preço dos Fatores e Insumos da Produção Pesqueira (gelo,

alimentação, combustível, petrechos ou equipamentos de pesca, etc.);

ps = Preço de Bens Substitutos;
NT = Nível Tecnológico;
CC = Condições Climáticas;
EF = Expectativas Futuras.
Para analisar o Efeito de cada uma das variáveis a seguir, emprega-se a
hipótese “Ceteris Paribus” que significa “tudo o mais constaste”, ou seja, todas as
variáveis (com exceção daquela estudada) são mantidas inalteradas (constastes).
o
A quantidade ofertada de pescado (q p) aumentará juntamente com os
aumentos do Preço do Pescado (pp), pois se o preço do Bem (pescado) se eleva,
haverá um estímulo aos pescadores artesanais para produzirem cada vez mais. No
entanto, para poderem produzir mais, os custos também serão maiores, e
consequentemente o preço do Bem (pescado) deverá ser aumentado. Logo, a
Função da Oferta Pesqueira será representada:
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Figura 9 – Função da Oferta Pesqueira Artesanal Rondoniense.

Fonte: Adaptado pelo Autor (2017).

Em se tratando Preço dos Fatores e Insumos da Produção Pesqueira
(pp): Se o preço dos Fatores de Produção e Insumos aumentarem haverá a
diminuição da Oferta de Pescado. Porém, se o inverso ocorrer e o preço dos Fatores
e Insumos diminuírem, haverá uma elevação da Oferta Pesqueira no mercado;
Ao analisar o Preço dos Bens Substitutos (ps): Se o Bem Substituto (o
consumo de um bem substitui o consumo do outro) aumentar haverá uma redução
na Oferta do Bem;
No que se refere Mudança no nível tecnológico (NT): Um aumento ou
avanço no nível tecnológico (fatores de produção, equipamentos e embarcações
mais modernas) alavancará a quantidade de pescado capturado, elevando a
produção pesqueira e a oferta desse Bem (pescado) no mercado.
Em relação as Condições Climáticas (CC): Podemos afirmar que no estado
de Rondônia as oscilações na produção anual da pesca artesanal, em alguns anos
analisados, referem-se basicamente ao período de cheias das Bacias Hidrográficas.
Os períodos de cheia acima da média refletirão em uma produção maior de pescado
no ano seguinte, pois as águas que saíram das calhas dos rios e invadiram lagos
marginais durante as enchentes, ao retornar ao seu ritmo normal trazem grande
quantidade de pescado que, se desenvolverão nas calhas dos rios, aumentando a
Oferta de Pescado.
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Quanto às expectativas futuras sobre as condições de mercado (EF): Em
Rondônia, os pescadores artesanais não fazem estudos ou pesquisas sobre as
expectativas futuras, contudo, eles detêm o conhecimento das espécies de peixes
(pescado) que são mais procuradas pela população, além daquelas espécies
valorizadas (também conhecidas como espécies “nobres”) que são vendidas por um
preço mais elevado. Portanto, de acordo com seu interesse, o produtor pesqueiro
poderá aumentar ou reduzir a sua produção.
Portanto, a Função Geral da Oferta Pesqueira Artesanal em Rondônia:
Figura 10 – Função Geral da Oferta Pesqueira Artesanal.

Fonte: knoow.net Formatada pelo Autor (2017).

5.1.2

Mercado Pesqueiro Artesanal: lado da demanda pesqueira

A demanda, também conhecida como procura, é definida como a pretensão
ou o desejo que as pessoas (consumidores) apresentam em adquirir certas
quantidades de determinado bem ou serviço – que neste caso especifico será o
pescado (peixe) – em determinado período.
A demanda (procura) depende de variáveis que acabam influenciando direta
ou indiretamente na decisão final (escolha) do consumidor em adquirir o pescado.
Em Economia existem variáveis básicas que determinam a escolha, são elas: o
preço do bem, o preço de outros bens, a renda do consumidor e o gosto, hábitos ou
preferência do indivíduo, etc. Portanto, o preço, a restrição orçamentaria, as
preferências são os fatores cruciais que demonstram a procura pelo pescado.
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A demanda não representa a compra de forma efetiva, mas a intenção e o
desejo do consumidor de comprar um Bem ou Serviço, a dados preços. Seguindo o
método de análise adotado anteriormente, para estudar o efeito de cada uma das
variáveis (isoladamente), emprega-se a hipótese “Ceteris Paribus” que significa
“tudo o mais permanece constaste”.
Desta forma, matematicamente, teremos a Função Demanda do Pescado:

qdP = f( pp , pc , ps , R, E, G, CRT)
qdP =

Quantidade demandada (procurada) de Pescado;

pp =

Preço do Pescado;

pc =

Preço dos Bens Complementares;

ps = Preço dos Bens Substitutos;
R = Renda dos consumidores;
E = Expectativas futuras dos consumidores;
G = Gostos e preferências;
CRT = Cultura, Religião e Tradição.
Quanto maior o valor do preço (R$), menor será a sua demanda (procura).
d
Isso significa que a quantidade demandada do pescado (q P) rondoniense varia
na relação inversa do preço do pescado (pp). Com a queda do preço (R$) o poder
aquisitivo do consumidor se elevará, e a quantidade demandada de pescado deverá
aumentar. Portanto, a Função da Demanda Pesqueira será representada:
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Figura 11 – Função da Demanda Pesqueira Artesanal Rondoniense.

Fonte: Adaptado pelo Autor (2017).

Preço dos Bens Complementares (pc): Bens Complementares são bens
que são consumidos conjuntamente com o pescado, por exemplo: o arroz e a
farinha. Logo, se o preço do Bem Complementar (pc) aumenta, a demanda do
pescado diminui e os consumidores passarão a procurar menos pescado;

Preço dos Bens Substitutos (ps): Bens Substitutos são bens que
substituem o pescado. Exemplos: carne bovina, carne suína e carne de aves.
Portanto, se o preço dos Bens Substitutos (ps) aumentam, a demanda por pescado
também aumenta;
Renda do Consumidor (R): Quando a renda do consumidor (R) aumenta
ele passa a adquirir bens com qualidade superior, logo comprará mais pescado,
porém os pescados procurados serão os mais nobres (caros). Logo, se a renda de
todos os consumidores aumentarem, eles irão optar por bens de maior qualidade.
Expectativas futuras quanto ao preço (E): Os consumidores alteram sua
demanda de pescado de acordo com a expectativas sobre o futuro (E). Por
exemplo, se tomarem conhecimento que a tendência do preço do pescado é
aumentar no futuro, procurarão comprar o máximo que puderem no presente para
estocar e consumir no futuro. Agora, se criam expectativas em que a tendência dos
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preços do pescado será de forte queda, reduzirão a demanda e esperarão os preços
baixarem.
Gostos e preferências (G): O consumidor demandará o pescado de acordo
com seus gostos e preferencias (G), sendo que uma mudança no gosto ou
preferências do consumidor afetará a demanda pelo bem (pescado);
Cultura, Religião e Tradição (CRT): Os ápices de consumo de pescados
são observados em manifestações culturais e em tradições religiosas (CRT), como
nas festividades do Cristianismo (Sexta-feira Santa da Paixão de Cristo). A pesca
artesanal faz parte da cultura e da tradição das comunidades amazônicas e o
consumo de pescado apresenta índices elevados entres as populações ribeirinhas
da Região. Destaca-se ainda que o governo federal por meio de divulgação de
propagandas de massa, palestras e exposições vem investindo na expansão o
consumo de peixe, baseando-se no fato de o pescado ser uma alimentação
saudável, que traz inúmeros benefícios a saúde.
Destarte, a Função Geral da Demanda Pesqueira Artesanal em Rondônia:
Figura 12 – Função Geral da Demanda Pesqueira Artesanal.

Fonte: Universidade Federal do Ceará (UFC) - http://www.vdl.ufc.br

A análise da Função Oferta e da Função Geral Demanda Pesqueira Artesanal
no Estado de Rondônia, comprovou que o preço (R$) no Mercado Pesqueiro é
influenciado tanto pela Oferta (produtores), quanto pela Demanda (consumidores). A
Economia estuda o cenário em a Oferta e a Demanda Pesqueira tendem a se
ajustarem até atingir o seu ponto de equilíbrio. O Equilíbrio do Mercado Pesqueiro
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ocorre no momento em que as curvas de Oferta e Demanda se cruzam. Portanto,
não há excesso da Oferta e nem da Demanda Pesqueira:
Figura 13 – Equilíbrio do Mercado Pesqueiro Artesanal no Estado de Rondônia.

Fonte: Adaptado pelo Autor (2017).

5.2

METODOLOGIA DE PRODUÇÃO: MÉTODOS DE CAPTURA

A Produção Pesqueira Artesanal do Estado de Rondônia é obtida através do
emprego de uma Metodologia de Produção. A Metodologia consiste na utilização de
Métodos Pesqueiros Tradicionais e de Equipamentos/Petrechos Pesqueiros.
As pescarias artesanais são complexas, utilizando várias artes de pesca,
capturando diversas espécies, demandando um conhecimento tradicional refinado,
apresentando sistemas de apropriação social de espaços naturais (territórios
pesqueiros artesanais) e inúmeros pontos de desembarque.
Os Equipamentos/Petrechos Pesqueiros utilizados na prática atividade
pesqueira são rústicos e os insumos e matérias-primas (como as linhas e anzóis)
geralmente são adquiridos/comprados no comércio local. Os materiais pesqueiros
como as redes (cerco, arrasto, emalhe, tarrafas, etc.) são fabricados/confeccionados
pelos próprios pescadores artesanais, e geralmente, contam com a colaboração de
seus familiares. A participação da família é muito importante dentro deste segmento,
pois as esposas, os filhos e demais parentes dos pescadores artesanais sempre
atuam de forma direta exercendo a atividade pesqueira - atividade primária - e forma
indireta - atividades secundárias - na confecção de redes de pesca, reparos em
embarcações, manipulação e comercialização do pescado.
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Os Equipamentos/Petrechos para a realização da atividade pesqueira
artesanal rondoniense utilizados com maior frequência são os seguintes: rede de
cerco, rede de emalhe, linha, anzol, tarrafa, espinhel, arpão e arrasto simples.
A cada retorno da pescaria, os materiais empregados (malhas) passam por
remendos e consertos em sua estrutura visando a próxima viagem. Os pescadores
costumam participar da fabricação de suas embarcações, geralmente de madeira,
utilizando matérias-primas naturais com propulsão motorizada ou não, bem como
nos reparos e manutenção.
Os Métodos de Produção empregados pelos pescadores artesanais são os
mais variados possíveis, isto deve-se ao fato de que atividade pesqueira é sazonal,
exigindo métodos específicos de acordo com a espécie a ser capturada e o local
onde a atividade pesqueira será desempenhada.
Os Métodos Pesqueiros utilizados pelos pescadores artesanais no Estado de
Rondônia são:

01 - MÉTODO DE EMALHE: Este Método Pesqueiro consiste na utilização de
rede-de-emalhe, o mecanismo proporciona o aprisionamento do pescado nas
malhas devido a sua própria movimentação. As redes de pesca são confeccionadas
em forma retangulares, sendo que o tamanho (dimensão) dos retângulos variam de
acordo com as espécies de pescado a serem capturadas.
02 - MÉTODO DE CERCO: O Método é aplicado com o emprego da rede-decerco, no momento em que os pescadores artesanais observam a movimentação
(presença) de cardumes. Consiste em uma rede utilizada para realizar o cerco do
pescado, sendo que esta rede de pesca é caracterizada pela presença de cabo e
argolas dispostas na parte inferior (fundo) que são fechadas em formato de um
“saco” onde ficam retidos parte dos cardumes. Este Método é realizado
normalmente com 02 (duas) embarcações, sendo 01 (uma) embarcação principal e
01 (uma) embarcação secundária – geralmente de pequeno porte como canoa –
para ajudar durante a captura, quando detectam o cardume, lançam a rede fazendo
o conhecido “cerco”.
03 - MÉTODO DE ARRASTO: O Método Pesqueiro realiza-se com a
utilização da rede-de-arrasto simples, efetuado geralmente por 02 (duas)
embarcações, sendo 01 (uma) embarcação principal que realiza o arrasto em
determinada área de captura e 01 (uma) embarcação secundária que auxilia no
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deslocamento da referida rede. Este Método deve ser empregado com bastante
técnica e cautela, isto deve-se ao fato da rede-de-arrasto capturar todas as espécies
de peixes que estão no seu campo (raio) de atuação, independentemente do
tamanho e do peso do pescado. O Método de Arrasto é não é utilizado com muita
frequência no Estado de Rondônia.
04 - MÉTODO DE TARRAFA: Método que emprega rede de pesca em fibra
Este Método Pesqueiro é caracterizado por utilizar redes de pequena dimensão, que
apresentam o formato circular com pequenos pedaços de chumbos (pesos) nas
suas extremidades. É utilizado por apenas uma pessoa e quantidade de pescado
capturado é pequena (reduzida).
05 - MÉTODO DE ESPINHEL: Método que consiste na utilização de uma
linha (linhada) grossa e bastante resistente com vários anzóis de tamanhos médios
e grandes dispostos ao sabor da correnteza. A prática do Método Espinhel é
utilizada para a captura de grandes bagres (dourado, filhote, jaú, pirarara, surubim
etc.) principalmente na Colônia de Pescadores Z-1 em Porto Velho e nas Colônias
localizadas no Vale do Mamoré-Guaporé.
06 - MÉTODO DE ARPÃO: Este Método consiste no emprego de arpão
(Dardo pontiagudo). Método utilizado por comunidades de pescadores isoladas e
populações indígenas. Normalmente é realizado por 01 (uma) única pessoa que no
momento em que visualiza o pescado efetua o lançamento do arpão com precisão,
objetivando acertar a presa e capturar o pescado.
De todos os Métodos Pesqueiros analisados, os que são empregados com
maior frequência no estado de Rondônia, para a prática da atividade pesqueira
artesanal são os seguintes:
 Método de Emalhe;
 Método de Cerco; e
 Método de Tarrafa.

Destaca-se que todos os Métodos Pesqueiros citados anteriormente
envolvem a utilização de redes de pesca (rede-de-emalhe, rede-de-cerco e tarrafa)
para a sua prática/exercício. As redes-de-emalhe, redes-de-cerco e tarrafa são
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utilizadas geralmente para a captura das seguintes espécies de peixes: jatuarana,
jaraqui, curimatã, pacu, piau, branquinha, sardinha, cubiu, etc.
Em ambientes lênticos (lagos e baías) o Método do Arpão (Dardo pontiagudo)
é utilizado notadamente para a captura do tucunaré, principalmente na Bacia do rio
Guaporé e seus afluentes, para a pesca do pirarucu no Lago Cuniã (situado na
Bacia hidrográfica do Rio Madeira) e para o manejo na localidade de Mercedes
(Guajará-Mirim).
Em algumas áreas próximas as cachoeiras localizadas na Bacia hidrográfica
do Rio Madeira e na Bacia hidrográfica dos Rios Guaporé-Mamoré praticava-se a
pesca de grandes bagres através da técnica bastante perigosa denominada “Burras”
que consiste em trapiches de madeira erguidos nas áreas próximas as cachoeiras
com grandes correntezas e onde os pescadores lançam aleatoriamente sua linhada
com um ou mais anzóis.
Os pescadores artesanais neste tipo de atividade normalmente estão
amarrados com uma corda envolvida no seu abdômen para evitar que sejam
arrastados eventualmente durante a captura de um grande bagre. Um exemplo
típico desta atividade, ocorria na cachoeira de Teotônio, até o ano de 2013, quando
da sua inundação causada pela construção da Usina Hidroelétrica de Santo Antônio.
A extinta comunidade (Teotônio) pesqueira era composta por cerca de 80
(oitenta) famílias de pescadores, sendo que, mais de 90% (por cento) exerciam suas
atividades empregando a técnica conhecida como “Burras”, há registros de vários
acidentes com pescadores, alguns, infelizmente fatais.
Um relevante fator que influencia, contribuindo diretamente o aumento na
quantidade de pescado capturado (produção pesqueira artesanal), em especial na
Bacia hidrográfica do Rio Madeira, diz respeito as grandes enchentes nos rios
bolivianos.
Pode-se afirmar que no estado de Rondônia as oscilações na produção anual
da pesca artesanal (toneladas (t) por ano), em alguns anos analisados, referiam-se
basicamente ao período de cheias das Bacias Hidrográficas. Isso ocorre, pois, os
períodos de cheia acima/superior ao da média acarretaão em uma produção maior
de pescado no ano seguinte, porque as águas que saíram das calhas dos rios e
invadiram lagos marginais durante as enchentes, ao retornar ao seu ritmo normal
trazem grande quantidade de pescado que se desenvolverão nas calhas dos rios,
ampliando a produção de pescado.
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Outro fator que merece atenção, refere-se ao aparecimento da espécie de
peixe pirarucu na rede hidrográfica rondoniense, sendo explicada e já comprovada
segundo alguns estudiosos e pesquisadores da Área Pesqueira devido ao
rompimento de barragens nos países circunvizinhos (Peru e República da Bolívia).
Conforme a SEAP/PR (2009) declara: “Embora não existam muitas pesquisas
sobre a Cadeia Produtiva da Pesca Artesanal, está cada vez mais disponível um
conjunto de teorias elaboradas para avaliar as atividades econômicas que possuem
atributos como solidariedade, tradição, sustentabilidade, que se distinguem das
análises de outras atividades econômicas mais formais e de porte diferenciado”.
Neste aspecto, o pescador artesanal rondoniense exerce sua atividade de
maneira individual ou em pequenos grupos e está sob efeito de pressões
econômicas que governam sua estratégia de pesca, selecionando os peixes de
maior valor. Sua relação com o mercado é caracterizada pela presença de
intermediários, também conhecidos como atravessadores, que acabam comprando
parte da produção dos pescadores com o intuito de revenderem e obter lucros
(rendimentos) maiores.
A relação de trabalho parte de um processo baseado na unidade familiar ou
no grupo de vizinhança ou de parcerias e tem como fundamento o fato dos
pescadores, ou a maior parte deles, serem proprietários do seu meio de produção.
Via regra, o escoamento de pescado ocorre de maneira informal, havendo perdas
substanciais da produção ao longo do processo. O pescado oriundo da atividade
artesanal do Estado de Rondônia abastece atualmente o mercado interno.
Nos anos de 1970 (década de 70) e 1980 (década de 1980), com o
funcionamento do Terminal Pesqueiro de Porto Velho/RO com capacidade para
armazenamento de 200 (duzentas) toneladas (t), grande parte da produção era
escoada para outros Estados, principalmente para a região Sudeste: São Paulo (SP)
e a região Centro-oeste: Distrito Federal (DF).
Em Rondônia, abrangência do defeso dura em média de 04 (quatro) meses
anuais. Atualmente o defeso inicia-se em 15 de novembro (15/11) e finaliza em 15
de março (15/03), e para a sobrevivência durante os 120 dias, os pescadores
registrados profissionalmente e que tenham exercido a atividade pesqueira por um
período mínimo de 12 meses (1 ano) têm o direito de receber o “seguro defeso” ou
“auxílio defeso” pago pelo Governo Federal, custeado com recursos oriundos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O auxílio defeso é concedido mensalmente
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aos pescadores artesanais profissionais regularizados e o seu valor corresponde a
01 (um) salário mínimo, ou seja, R$ 954,00 (ano de 2018).
Neste período (durante o defeso) a Legislações tanto Federal como a
Estadual especificam e relacionam as espécies protegidas e que não podem ser
capturadas, bem como as regiões a serem preservadas. No decorrer da vigência do
defeso, os pescadores artesanais normalmente se dedicam as espécies liberadas ou
paralisam parcialmente suas atividades de acordo com a Bacia Hidrográfica e a
Colônia de Pescadores onde atuam.
Segundo dados da FEPEARO (2016), corroborados durante a Etapa
Pesquisa de Campo nas Colônias de Pescadores do Estado de Rondônia, de todos
os Métodos Pesqueiros supracitados, com certeza os Métodos de Emalhe, Cerco e
Tarrafa destacam-se, sendo responsáveis por mais de 70% (por cento) da produção
pesqueira artesanal (captura de pescado) em Rondônia.
A polêmica Legislação que foi sancionada e que entrou em vigor, que
estabelece medidas restritivas da pesca na Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé –
segundo os pescadores e alguns estudiosos – apresentam falhas relevantes
(graves). O poder Legislativo estadual (ALE) aprovou uma Lei polêmica, sem
nenhuma base científica, que interpreta a atividade pesqueira no rio Guaporé como
depredadora do meio ambiente, de modo totalmente equivocado, tendo em vista que
o pescador artesanal captura somente o que tem condições de armazenar em sua
pequena embarcação e revender ao chegar ao flutuante.
Os pescadores afirmam que tal proibição foi efetivada sem nenhum tipo de
estudos por partes dos Órgãos competentes, atendendo exclusivamente questões
políticas e econômicas (financeiras) destinadas a favorecer grandes proprietários de
terra e empresários (fazendeiros e empreendedores) naquela região, o Ministério
Público do Estado de Rondônia (MP/RO) está investigando as denúncias.

5.3

CUSTOS DE PRODUÇÃO PESQUEIRA (CPP)

Adotando como base os dados e informações levantadas e produzidas
durante a Pesquisa de Campo, será determinado o Custo da Produção Pesqueira
Artesanal no Estado de Rondônia. Nesse aspecto, PAUL CLAVAL (2011, p. 185)
afirma que: “As distâncias da economia não se medem em quilômetros, mas em
custos”.
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Os Custos da Produção Pesqueira (CPP) serão calculados a partir das
seguintes Estatísticas Pesqueiras:
01- Tipos de embarcações pesqueiras artesanais (Pequeno ou Médio Porte);
02- Valores em moeda Real (R$) das quantidades dos fatores de produção,
insumos e matérias-primas (gelo, iscas, combustíveis, etc.) utilizados para a
realização de 01 (uma) viagem;
03- A duração média (em dias) por viagem (unitária) dos pescadores artesanais.
Neste aspecto, os custos de produção da pesca artesanal praticada no
Estado de Rondônia podem ser classificados em 02 (dois) tipos: Custos Fixo Total
(CFT) e Variável Total (CVT).
Os Custos Fixos Totais (CFT): São aqueles custos que independem da
realização Produção Pesqueira. Mesmo que o pescador artesanal rondoniense não
realize a sua atividade pesqueira, haverá um custo. O Custo Fixo Total se mantém
fixo, mesmo com a variação (crescimento ou queda) da Produção Pesqueira. É
independente do grau de utilização da capacidade da embarcação e equipamentos
dos pescadores. Entre os custos fixos se destacam as taxas anuais para licença de
operação das embarcações, as mensalidades das Colônias de Pescadores, custos
de manutenção com a embarcação e equipamentos de suporte à pesca devido a
depreciação.
Os Custos Variáveis ou Operacionais Totais (CVT): Variam de acordo com
a Produção Pesqueira. Depende da quantidade produzida. São os custos
necessários para realizar a atividade pesqueira artesanal, envolvem os desembolsos
efetuados somente durante o esforço de pesca (viagem para a produção pesqueira)
e mudam de acordo com a variação do volume de Produção Pesqueira. Englobam a
aquisição do gelo para a conservação do pescado, combustíveis, manutenções dos
aparelhos de captura e outros custos não previstos que ocorrem durantes as
pescarias assim como a alimentação, comumente chamada de “rancho”.
Quantos aos Tipos de embarcações:
EMBARCAÇÕES DE PEQUENO PORTE: Capacidade de armazenamento

mínima de 300 (trezentos) quilos (kg) e capacidade máxima de 700 (setecentos)
quilos (kg);
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EMBARCAÇÕES DE MÉDIO PORTE: Capacidade mínima de 1.000 (mil) quilos

(kg) ou 1 tonelada (t) e a capacidade máxima de 3.000 (três mil) quilos (kg) ou 3
toneladas (t).
Quanto a duração de 01 (uma) viagem:
EMBARCAÇÕES DE PEQUENO PORTE: A duração média de captura é de 1

(um) a 2 (dois) dias;
EMBARCAÇÕES DE MÉDIO PORTE: A duração média de captura são de 10

(dez) a 15 (quinze) dias.
Em algumas comunidades pesqueiras rondonienses, principalmente do
Guaporé, Mamoré, Madeira e Machado, a pesca é feita normalmente em apenas 1
(um) dia onde os pescadores saem em suas embarcações ao amanhecer e armam
as redes de pesca e espinhéis, retornando no período da tarde para verificar a
produção eventualmente capturada. O principal produto deste Método de Produção
Pesqueira são pequenos e médios bagres.
Tabela 13 - Estimativa de custos de produção da pesca artesanal no Estado de
Rondônia por viagem, 2015
(Em R$)

Discriminação

(Em R$)

Embarcação de médio porte

Duração: 10 a 15 dias
(1 a 3 toneladas(t))
R$ 1,00
%
Gelo

400,00

Alimentação

300,00

Combustível
(Diesel ,
gasolina óleo
lufricante)
Depreciação

660,00

Mensalidade
(Colônia) em
dias
ManutençãoPretechos
Total

30,00

24,24
18,19

Embarcação de pequeno porte

Duração: 1 a 2 dias
(300 a 700 kg)
R$ 1,00
%
50,00
40,00

4,84

32,43
11,00

180,00

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016).

5,95

4,00
1,81

1.650,00

21,62

60,00
40,01

80,00

27,03

2,16
20,00

10,91
100

185,00

10,81
100
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Desta maneira, obteremos o Custo Total (CT):

CT(Total) = CFT(fixos totais) + CVT(variáveis totais)
Na atividade pesqueira artesanal, o combustível representa o maior custo
variável representando de 40,01% (por cento) em embarcações de médio porte e
aproximadamente 32,43% (por cento) em embarcações de pequeno porte, seguido
pelo gelo utilizado na conservação do pescado (produção pesqueira) que representa
24,24% (por cento) em embarcações de médio porte e 27,03 % (por cento) em
embarcações de pequeno porte.
Figura 14 – Participação (em %) no Custo Total (CT) dos Fatores de Produção e
Insumos utilizados por Tipo de Embarcações, 2015.
(em %)

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016).

Já a depreciação e a mensalidade da Colônia de Pescadores a qual o
pescador profissional é filiado, ambos custos fixos (CF), representam 4,84% (por
cento) e 1,81% (por cento) em embarcações de médio porte, e 5,95% (por cento) e
2,16% (por cento) nas embarcações de pequeno porte, respectivamente.
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Assim, após calculado o Custo Total Pesqueiro (CT), encontramos o valor do
Lucro Total Pesqueiro (LT) medido em Real (R$) do pescador artesanal:

LT = RT – CT
Onde:

LT = Lucro Total;
RT = Receita Total das vendas do pescado (produção);
CT = Custo Total da Produção Pesqueira (Custo Fixos + Custos Variáveis);

5.4

TIPOS DE EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS

No estado de Rondônia, as Embarcações empregadas para a realização da
atividade pesqueira artesanal são de pequeno e médio porte. As embarcações de
pequeno e médio porte são definidas e diferenciadas principalmente pela
capacidade de armazenamento da produção pesqueira, além disso, o tamanho das
embarcações e o seu material (composição estrutural) também são fatores que as
distinguem.
As frotas de embarcações pesqueiras rondonienses de pequeno porte
possuem uma capacidade mínima de armazenamento de 300 (trezentos) quilos (kg)
e a capacidade máxima de 700 (setecentos) quilos (kg). Já as embarcações
pesqueiras artesanais de médio porte apresentam capacidade mínima de 1.000 (mil)
quilos (kg) ou 1 tonelada (t) e a capacidade máxima de 3.000 (três mil) quilos (kg) ou
3 toneladas (t).
Em relação ao tamanho, as embarcações pesqueiras artesanais de médio
porte possuem as dimensões (tamanho) superiores as embarcações de pequeno
porte. As embarcações pesqueiras rondonienses de pequeno porte possuem o
tamanho que variam de 04 (quatro) metros (m) até 06 (seis) metros (m) de
comprimento/extensão.
A madeira é o material normalmente utilizado na construção das
embarcações rondonienses. Essas embarcações (madeira), geralmente são
fabricadas/confeccionadas

pelos

próprios

pescadores

artesanais,

utilizando

matérias-primas naturais com propulsão motorizada ou não. As embarcações de
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pesca de águas continentais da Amazônia, e em especial no estado de Rondônia,
apresentam características que lhes permitem apoiar a pesca de várias espécies.

FROTA PESQUEIRA DA BACIA HIDROGÁFICA DO RIO MADEIRA: O rio
Madeira, destaca-se por ser uma das principais áreas de prática da pesca artesanal
no Estado, a área de captura – produção pesqueira – possui um total superior a 500
(quinhentos) quilômetros (km) de extensão. Ao longo do rio Madeira, existem
inúmeras localidades pesqueiras que juntas, totalizam aproximadamente 40
(quarenta) comunidades.
Segundo pesquisas de campo realizadas e informações fornecidas pela
FEPEARO (2016) o número de embarcações de médio porte (1 a 3 toneladas) e de
grande porte (acima de 3 toneladas) sofreram uma notável redução.
Nos anos de 1980 (década de 80) haviam registros de 70 (setenta)
embarcações (grande e médio porte). Atualmente, no rio Madeira existem o total de
15 (quinze) embarcações de médio porte, representando uma expressiva redução
de 78,57% (por cento) em 03 (três) décadas.
Muitos fatores pesquisados – e que serão abordados de forma aprofundada
nas próximas seções – justificam este declínio na frota de embarcações pesqueira
do

rio

Madeira:

a

legislação

pesqueira

governamental,

os

impactos

de

empreendimentos público-privados, a destruição de matas ciliares e nascentes de
rios, o crescimento da urbanização que provocaram o êxodo de jovens das
comunidades pesqueiras para outros setores econômico, limitou a realização da
pesca artesanal em várias áreas da Bacia Hidrográfica do Rio Madeira.
No entanto, as embarcações de pequeno porte, estruturada na forma de
canoas de madeira de 4 (quatro) a 6 (seis) metros (m) com motores de rabeta de 3,5
(três e meio) a 5,5 (cinco e meio) HP aumentaram nas comunidades pesqueiras do
rio Madeira. Estas embarcações têm capacidade de carga que variam de 300
(trezentos) a 700 (setecentos) quilos (kg) e totalizam só na região da Bacia do
Madeira um número superior a 200 (duzentas) embarcações.
Além dos motores rabetas, existem um número bem inferior de embarcações
que utilizam motor de popa, geralmente variando de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco)
HP, sendo que este tipo de motorização está presente em menos de 10% (por
cento) das embarcações pesqueiras da Bacia do Rio Madeira.
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Portanto, de acordo com o levantamento realizado, até o final de 2016, a frota
de embarcações pesqueiras do rio Madeira era constituída por mais de 200
(duzentas) embarcações de pequeno porte e 15 (quinze) embarcações de médio
porte, que juntas, realizam a produção pesqueira artesanal.
FROTA DA BACIAS HIDROGÁFICAS DOS RIOS MAMORÉ-GUAPORÉ: Na região

do rio Mamoré-Guaporé as embarcações predominantes são de médio porte e tem
capacidade de carga variando de 1 (uma) a 3 (três) toneladas (t) e estão
concentradas em 04 (quatro) das 07 (sete) colônias de pescadores destas bacias
hidrográficas: Guajará-Mirim, Costa Marques, Cabixi e Pimenteiras do Oeste.
Além das embarcações convencionais, o rio Guaporé, com uma extensão
superior a 1300 km no Estado de Rondônia, apresenta embarcações específicas
(peculiares) denominadas “chatas” caracterizadas por apresentarem a parte frontal
da embarcação construída de forma retangular que segundo os pescadores tornamse mais adequadas para a navegação nas águas da bacia Guaporé-mamoré. As
maiorias destas embarcações estão adaptadas principalmente para a captura das
espécies de pescado: curimatã, tucunaré, bagres em geral e tambaqui.
FROTA PESQUEIRA DA BACIA HIDROGÁFICA DO RIO MACHADO: Na região

do rio Machado compreendida pelas colônias de Ji-Paraná, Machadinho do Oeste,
Presidente Médici, Pimenta Bueno, Jaru e Buritis a frota pesqueira é constituída por
embarcações de pequeno porte do tipo canoa ou casqueta de madeira que variam
de 4 (quatro) a 6 (seis) metros (m) com capacidade de aproximadamente 300
(trezentos) a 700 (setecentos) quilos (kg) e motores rabeta de 3,5 (três e meio) à 5,5
(cinco e meio) HP. Essas embarcações são utilizadas para captura de pouca/curta
duração, em média de 1 (um) a 2 (dois) dias, sendo que o pescado é acondicionado
em caixas de isopores, e a produção normalmente apresenta a média de 200
(duzentos) quilos (kg) por viagem.
FROTA PESQUEIRA DA BACIA HIDROGÁFICA DO RIO JAMARI: Na região do

rio Jamari compreendidas pelas colônia de Ariquemes, Itapuã do Oeste e Candeias
do Jamari a frota de embarcações pesqueiras possuem perfil semelhantes as rio
Machado: embarcações de pequeno porte do tipo canoa ou casqueta de madeira
que variam de 4 (quatro) a 6 (seis) metros (m) com capacidade de aproximadamente
300 (trezentos) a 700 (setecentos) quilos (kg) e motores rabeta de 3,5 (três e meio)
à 5,5 (cinco e meio) HP, para a captura de espécies especificas da região: tucunaré,
piau, pacu, pequenos bagres e piranha.
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5.5

CARACTERIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA PESQUEIRA ARTESANAL

A pesca artesanal apresenta relevante dimensão sociocultural para o Estado
de Rondônia. ZACARKIM, C. E; DUTRA, F. M; OLIVEIRA, L. C (2017, p. 28)
citando HARAYASHIKI (2011) destacam: “Esse tipo de atividade ainda apresenta
grande expressividade, do ponto de vista cultural, por tratar-se de uma atividade
comumente praticada por pessoas de ambos os sexos, idades e níveis sociais”.
Nesse aspecto, a realização de estudos e pesquisas científicas sobre os
trabalhadores (mão-de-obra) da atividade pesqueira artesanal assume grande
importância. SILVA, V. L.; LEITÃO (2012) ressaltam: “Dada a relevância da
atividade econômica representada pela pesca artesanal, tem-se a importância dos
trabalhadores da pesca”.
Portanto, torna-se imprescindível a realização de uma análise sobre os
trabalhadores do Setor Pesqueiro Artesanal, fornecendo assim, os subsídios
necessários para a definição das diretrizes voltadas para formulação e a
implementação das políticas públicas ou governamentais que objetivem contribuir
para o desenvolvimento sustentável da pesca artesanal no Estado de Rondônia.
ZACARKIM, C. E; DUTRA, F. M; OLIVEIRA, L. C (2017, p. 29) cita ARAGÃO
(1997) corroboram com esta concepção e declaram a magnitude do perfil dos
pescadores artesanais na construção do planejamento e tomada das decisões
políticas que envolvem este importante setor produtivo: “A coleta sistemática do
perfil dos pescadores pode subsidiar o processo de tomada de decisões políticas,
por parte do governo ou do setor produtivo, e deve ser considerada como atividade
prioritária”.
As pesquisas e informações oficiais mais atualizadas sobre o perfil
socioeconômico da mão-de-obra pesqueira artesanal em Rondônia, pelo Governo
Federal, são oriundas do Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura divulgados pelo
Ministério da Pesca e Aquicultura/MPA (2012) e do Registro Geral de Atividade
(RGP) subordinado ao MPA.
Nesse aspecto, o Boletim Pesqueiro (MPA,2012) afirmou que no estado de
Rondônia, até a data 31/12/2010, estavam registrados (cadastrados) o expressivo
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quantitativo de 7.154 pescadores artesanais profissionais, que exerciam esta
atividade econômica (pesca).
Tabela 14 - Número total de pescadores registrados no estado de Rondônia, ano de
2010, distribuídos por Gênero/Sexo.

Fonte: MPA, 2012.

PESCADORES ARTESANAIS EM RONDÔNIA DISTRIBUÍDOS POR SEXO
(GÊNERO): Em relação ao sexo (gênero), existiam 4.181 pescadores do sexo

masculino que representavam cerca de 58,44% (por cento) do total. As pescadoras
artesanais (sexo feminino) correspondiam a 41,56% (por cento) do total, o que
significa que até o final ano de 2010 existiam a quantidade de 2.973 pescadoras
registradas formalmente e ativas praticando a atividade pesqueira artesanal em
Rondônia.

Tabela 15 - Número total de pescadores registrados no estado de Rondônia,
distribuídos por Faixa Etária, ano de 2010

Fonte: MPA, 2012.

PESCADORES ARTESANAIS EM RONDÔNIA DISTRIBUÍDOS POR IDADE
(FAIXA ETÁRIA): Ao analisar a idade (faixa etária), constata-se o envelhecimento da

população pesqueira (profissional) em Rondônia. Os pescadores profissionais com
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faixa etária inferior (menor) que 20 (vinte) anos representou menos de 1% (por
cento) do total. Já os pescadores artesanais com 60 (sessenta anos) ou mais,
correspondiam a 537 profissionais, o que equivale a 7,6% (por cento) do total.
O maior percentual de pescadores artesanais em atividade no Estado
encontra-se na faixa etária de 40 (quarenta) até 49 (quarenta e nove) anos,
representando 26,5% (por cento) do total, ou seja, o quantitativo de 1.896
pescadores.
A classe de pescadores jovens, com a faixa etária de 18 (dezoito) até 29
(vinte e nove) anos, está representada em um percentual menor, correspondente a
16,5% (por cento) do total de pescadores, apresentando 1.181 pescadores
artesanais.
Ao analisarmos os pescadores com idade (faixa etária) superior a 40
(quarenta), encontramos a expressiva marca de aproximadamente 60% (por cento)
dos pescadores profissionais, o que representa 4.185 do total de pescadores em
todo o Estado de Rondônia.

5.5.1 Perfil da Mão-de-Obra Pesqueira Artesanal em 2015
Durante a Etapa de Pesquisa de Campo – com o apoio da Federação de
Pescadores de Rondônia (FEPEARO) – foi realizado um levantamento objetivando a
atualização dos Dados e Estatísticas sobre a mão-de-obra pesqueira artesanal
rondoniense, traçando assim, de forma profícua o perfil socioeconômico dos
pescadores artesanais.
Esse levantamento levou em consideração 03 (três) relevantes fatores:
01 - A quantidade de pescadores profissionais por Colônia de Pescadores;
02 - A distribuição dos pescadores por sexo (gênero);
03 - O nível de escolaridade (formação) dos pescadores em Rondônia.

Os dados da Pesquisa de Campo constataram a continuação de grande
contingente da população, sobretudo ribeirinha, que retira da pesca artesanal a
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principal fonte de sustento e renda. Porém, houve uma significativa redução (queda
vertiginosa) no número de pescadores artesanais profissionais.
Em 2010, existiam segundo o MPA (2012) a quantidade de 7.154
pescadores registrados no Estado, e no decorrer de um período de 05 (cinco) anos,
em 2015, foram contabilizados 5.229 pescadores distribuídos pelas Colônias de
Pescadores rondonienses. Isso representou uma diminuição de aproximadamente
26% (por cento) do número total de pescadores artesanais em 05 (cinco) anos,
significando uma redução anual média de 5,2% (por cento) ao ano.
PERFIL EDUCACIONAL (NÍVEL DE ESCOLARIDADE) DOS PESCADORES
ARTESANAIS: Em se tratando do estado de Rondônia, a mão-de-obra atuante no

Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal é composta na sua totalidade por trabalhadores
que apresentam um baixo índice de escolaridade e que não possuem qualificação.
Esse perfil pesqueiro artesanal é inerente a maioria das tradicionais
populações da Amazônia que atuam em setores primários da economia –
exploração florestal, extrativismo mineral, agricultura, extrativismo animal e vegetal –
perfil este onde está inserida a pesca artesanal rondoniense.
A pesquisa científica apontou 02 (duas) causas/motivações que justificaram
esse perfil educacional dos pescadores artesanais:
01 - A maior proporção de pescadores encontra-se numa faixa etária em que
na infância e adolescência o acesso à escola era ainda mais difícil que nos dias
atuais;
02 - Falta de tempo associada à incompatibilidade entre o horário de trabalho
(esforço das pescarias) e o estudo que inibe o pescador de frequentar os cursos
regulares das escolas locais.
Com exceção dos comandantes das embarcações de médio porte, onde
alguns possuem alguma habilitação credenciada pela Capitania dos Portos da
Marinha

do

Brasil,

quase

toda

a

tripulação

é

composta

por

pessoas

semialfabetizadas ou analfabetas.
O setor de revenda - comercialização - de pescado, muito representativo no
Estado, emprega um grande contingente de pessoas que depende desta atividade
informal para a sobrevivência de suas famílias. O número de revendedores
ambulantes que trabalham com o pescado é significativo em todos os municípios de
Rondônia, principalmente em Porto Velho, onde segundo informações da Colônia de
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Pescadores Z-1 Tenente Santana, ultrapassa a 250 (duzentos e cinquenta)
revendedores de pescado.
A presença do intermediário, também denominado atravessador, na atividade
da pesca artesanal é inerente ao Setor Produtivo, pois o pescador que captura sua
produção geralmente não tem condições de revendê-la, e acaba repassando para o
mesmo.
No período da safra que geralmente ocorre nos meses de junho (sexto mês) a
dezembro (décimo segundo mês), além do segmento já tradicional, é observada a
inserção de um grande contingente de desempregados e trabalhadores informais
que necessitando obter seu sustendo invadem o setor pesqueiro, prejudicando os
pescadores e revendedores tradicionais.
PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS REGISTRADOS POR COLÔNIAS
DE PESCADORES EM RONDÔNIA: Estão localizadas no estado 17 (dezessete)

Colônias de Pescadores Artesanais, sendo a Z-1 Tenente Santana, localizada na
margem do Rio Madeira em Porto Velho, que congrega o maior número de
pescadores ativos, cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos) e também a maior área de
captura, em um total superior a 500 km de extensão. Nas Bacias Hidrográficas dos
Rios Guaporé-Mamoré, estão localizadas as Colônias de Pescadores Z-2 de
Guajará-Mirim, Z-3 de Pimenteiras do Oeste, Z-4 de Costa Marques, Z-10 de São
Francisco do Guaporé, Z-11 de Cabixi, Z-13 de Nova Mamoré e Z-16 de
Seringueiras, todas agregando a quantidade aproximada de 1.110 (hum mil cento e
dez) pescadores. A Bacia Hidrográfica do Rio Machado congrega as Colônias Z-5 de
Machadinho do Oeste, Z-9 de Ji-Paraná, Z-12 de Presidente Médici, Z-14 de
Pimenta Bueno, Z-15 de Jaru e Z-17 de Buritis, colônias estas, consideradas
menores, em relação ao esforço de captura e que possuem cerca de 800
(oitocentos) pescadores. Na Bacia Hidrográfica do Rio Jamari estão as outras 3
(três) Colônias de Pescadores: Z-6 de Candeias do Jamari, Z-7 de Itapuã do Oeste e
Z-8 de Ariquemes, congregando cerca de 835 (oitocentos e trinta e cinco)
pescadores artesanais.
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Tabela 16 - Número total de pescadores registrados no Estado de Rondônia,
distribuídos por Colônia de Pescadores, ano de 2015.
Município
Colônia de
Pescadores
(Em %)
Pescadores
cadastrados
Porto Velho
Z-1
2.500
47,81
Guajará-Mirim
Z-2
400
7,65
Pimenteiras do Oeste
Z-3
103
1,97
Costa Marques
Z-4
300
5,74
Machadinho d‟Oeste
Z-5
284
5,43
Candeias do Jamari
Z-6
265
5,07
Itapuã do Oeste
Z-7
132
2,52
Ariquemes
Z-8
437
8,36
Ji-Paraná
Z-9
235
4,49
São Francisco do
Z-10
129
Guaporé
2,47
Cabixi
Z-11
64
1,22
Presidente Médici
Z-12
111
2,12
Nova Mamoré
Z-13
58
1,11
Pimenta Bueno
Z-14
44
0,85
Jaru
Z-15
40
0,77
Seringueiras
Z-16
52
0,99
Buritis
Z-17
75
1,43
Total
17
5.229
100
Fonte: Elaborada pelo Autor (2016).

Portanto, o Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal em sua atividade fim
(primária) emprega 5.229 pescadores profissionais filiados nas Colônias de
Pescadores distribuídas em todo o território rondonienses.
Além desses 5.229 postos de trabalho gerados de forma direta, existem um
quantitativo bem superior de empregos indiretos, cujos expressivos números foram
coletados durante a pesquisa de campo, alicerçado por informações repassadas por
Órgãos Federais (IBGE, SEAP/PR, MAPA, etc.) e pela Federação de Pescadores de
Rondônia (FEPEARO) representante das 17 (dezessete) Colônias de Pescadores.
A População Economicamente Ativa (PEA) do Estado de Rondônia está
estimada em 1.360.965 pessoas entre 16 (dezesseis) e 64 anos de acordo com
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Segundo
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dados da Federação de Pescadores e Aquicultores do Estado de Rondônia
(FEPEARO, 2016) corroborados com a SEAP/PR (2016) entre pescadores,
carregadores,

revendedores

de

insumos

(gelo,

óleo

diesel,

lubrificantes,

alimentação, redes, etc.), serviços autônomos (mecânico, eletricista, confecção de
rede, carpintaria, etc.) estimam-se que no estado existam cerca 40 (quarenta) mil
pessoas envolvidas direta e indiretamente no setor de pesca artesanal.
Nesse sentido, FREITAS et al. (2016, p. 148) corroboram com a magnitude da
atividade pesqueira artesanal rondoniense ao afirmarem que: “A produção pesqueira
[...] sendo esta produção responsável pela sobrevivência de 40.000 pessoas, entre
famílias de pescadores, carregador, comerciante, ribeirinhos, carpinteiros e de
outros com atividades ligadas ao setor”.
A partir dos dados acima fornecidos, conclui-se que aproximadamente 3 %
(por cento) da População Economicamente Ativa (PEA) do Estado de Rondônia está
envolvida (direta ou indiretamente) com a atividade pesqueira artesanal praticada no
Estado de Rondônia.
PARTICIPAÇÃO

DE

CADA

COLÔNIA

(EM

%)

SOBRE

O

TOTAL

DE

PESCADORES ARTESANAIS EM RONDÔNIA: A pesquisa desenvolvida possibilitou a

realização de um levantamento e o registro da quantidade de pescadores
profissionais distribuídos por Colônia de Pescadores.
A Colônia de Pescadores de Porto Velho, Z-1 Tenente Santana, apresenta
2.500 pescadores filiados, considerando que existem 5.229 pescadores no Estado,
esta Colônia representa 47,81% (por cento) do total de pescadores artesanais.
A Colônia de Pescadores que ocupa a 2ª (segunda) posição em número de
pescadores artesanais registrados é a Colônia Z-8 de Ariquemes com 437
(quatrocentos e trinta e sete) pescadores filiados, correspondendo a 8,36% (por
cento) do total de pescadores.
Logo em seguida, na 3ª (terceira) posição, aparece a Colônia Z-2 de GuajaráMirim, concentrando 7,65% (por cento) do total de pescadores rondonienses. A
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Colônia Z-2 apresenta em seu quadro de filiados, o quantitativo de 400
(quatrocentos) pescadores artesanais.
A figura a seguir, elaborada com base nas pesquisas desenvolvidas, revelam
a participação (em %) de cada uma das Colônias de Pescadores sobre o total de
pescadores profissionais existentes em Rondônia:
Figura 15 - Participação por Colônia de Pescadores (em %) sobre o Total de
Pescadores Artesanais profissionais (formalizados) de Rondônia.
(em%)

Fonte: Elaborada pelo Autor (2017).

Como pode-se comprovar, com exceção da Colônia de Pescadores de Porto
Velho, Z-1 Tenente Santana, que lidera soberana, com quase 48% (por cento) de
representação sobre o percentual total de pescadores artesanais presente no
Estado, todas as demais Colônias de Pescadores concentram menos de 8,5% (por
cento) deste percentual de trabalhadores. A maioria das Colônias apresentam sua
participação entre 0,75% a 5% (por cento) do total de pescadores profissionais
existentes em Rondônia.
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Figura 16 – Participação (em %) dos pescadores registrados no estado de Rondônia,
distribuídos por Gênero/Sexo, no ano de 2015.

Fonte: Elaborada pelo Autor (2017).

PESCADORES ARTESANAIS DISTRIBUÍDOS POR SEXO (GÊNERO): Em

Rondônia, dos 5.229 de pescadores profissionais registrados e ativos, 40,30% (por
cento) pessoas eram mulheres (sexo feminino), o que equivale a 2.107 pescadoras
artesanais. Portanto, os pescadores artesanais do gênero masculino representam
59,70% (por cento), significando que 3.122 pessoas eram homens (sexo masculino).
Para finalizar, deve-se registrar que a população de pescadores se encontra
num estágio de envelhecimento, e a população jovem está perdendo cada vez mais
espaço no setor pesqueiro. Esses jovens estão migrando das comunidades
pesqueiras para os centros urbanos dos municípios em busca de novas alternativas
de emprego, trabalhos menos exaustivos e mais rentáveis, o que é dificultado pela
baixa escolaridade desta classe de trabalhadores.

5.6

PRODUÇÃO PESQUEIRA (ESPÉCIES DE PESCADO CAPTURADOS)
A Produção Pesqueira Artesanal Rondoniense é divulgada oficialmente

através do Governo Federal. O Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura, mais
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recente (atualizado), foi divulgado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) em
2012.
Segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA,2012) a Produção
Pesqueira Artesanal no Estado de Rondônia no ano de 2011 correspondeu a
3.791,30 toneladas (t), e contribuiu com aproximadamente 25% (por cento) da
Produção Total de Pescado em Rondônia produzida naquele ano, que foi de
15.890,30 toneladas (t).
A Metodologia Ministério da Pesca e Aquicultura para realizar esse
levantamento e produzir o Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura emprega Fonte
de Dados. Nesse contexto, segundo o MPA (2012) divulgou oficialmente:
As informações da pesca extrativa para o ano de 2010, foram obtidos
através de fontes distintas. Estas fontes foram compostas, em parte, pelos
convênios celebrados pelo MPA, no âmbito do SINPESQ e entidades
parceiras, para a coleta de dados de produção e esforço de pesca junto ao
desembarque pesqueiro, bem como, coleta de informações estruturais da
pesca de cada macro-região do SINPESQ. Muitos destes convênios foram
iniciados somente na metade ou no final de 2010, o que fez com que a
produção reportada para este ano fosse apenas parcial. Outros ainda,
tiveram como objeto principal o levantamento de informações estruturais
sobre a pesca na região. No entanto, estas informações, ainda que parciais
ou estruturais, foram utilizadas para a consolidação da estatística pesqueira
do ano de 2010. Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura (2010, p. 99100).

Sobre o Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura referente a Produção
Pesqueira de 2011, o MPA (2012) afirma:
As informações da pesca extrativa para o ano de 2011 foram obtidas por
meio de fontes distintas. Estas fontes foram compostas, em parte, pelos
convênios celebrados pelo MPA, no âmbito do Sistema Nacional de
Informações da Pesca e Aquicultura - SINPESQ e entidades parceiras, para
a coleta de dados de produção e esforço de pesca junto ao desembarque
pesqueiro. Muitos destes convênios foram paralisados ou interrompidos no
final de 2011, o que fez com que a produção reportada para este ano fosse
apenas parcial. No entanto, estas informações, ainda que parciais, foram
utilizadas para a consolidação da estatística pesqueira do ano de 2011.
Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura (2011, p. 9).
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Portanto, o levantamento da Produção Pesqueira Artesanal no Estado de
Rondônia realizada pelo Governo Federal é a única fonte oficial e adota como
Metodologia “a coleta de dados de produção e esforço de pesca junto ao
desembarque pesqueiro”.
Durante as Etapas de Pesquisa desta Dissertação, foi constatado que a
Pesca Artesanal no Estado de Rondônia apresenta a sua produção superior do que
a divulgada no Último Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura do Ministério da
Pesca

de

Aquicultura

(MPA)

no

ano

de

2012,

contribuindo

com

uma

parcela/participação ainda maior na Produção Pesqueira Rondoniense. Porém, não
foi possível determinar ou estimar esse aumento e os seus reflexos nos Dados e
Estatísticas Pesqueiras.
Dentro deste contexto, alguns fatores analisados durante a realização da
Etapa Pesquisa de Campo comprovam este aumento/crescimento do volume da
Produção Pesqueira Artesanal Rondoniense em relação ao divulgado pelo Último
Boletim Pesqueiro (MPA,2012):
01- Segundo a FEPEARO (representante das Colônias de Pescadores)
geralmente as informações referentes a coleta de dados de produção e
esforço de pesca junto ao desembarque pesqueiro são fornecidas levando em
consideração as informações obtidas apenas pelas Colônias de Pescadores;
02- Falta de Infraestrutura Física adequada para o desembarque pesqueiro no
Estado de Rondônia, incluindo as Colônias de Pescadores Rondonienses;
03- Taxa de Comercialização sobre o Pescado – equivalente à 3% (por cento) do
valor do Pescado comercializado no Atacado – cobrada pelas Colônias de
Pescadores do Estado de Rondônia que inibia o desembarque da produção
pesqueira pelos pescadores e impulsionou o aumento do desembarque
“Informal” e/ou “Clandestino” no Estado;
04- Uma grande dificuldade/obstáculo que impossibilita a confecção de uma
Estatística Pesqueira Fidedigna refere-se ao Modus Operandis de Órgãos
Públicos de Fiscalização (Batalhão de Polícia Ambiental/RO, SEDAM, IBAMA)
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que em determinadas circunstancias fazem com que as Colônias de
Pescadores por medo de serem multadas, declararem quantidades de
pescado abaixo do que realmente é produzido (capturado);
05- As relevantes dimensões dos rios rondonienses – somente o rio Guaporé
possui uma extensão superior a 1.300 (Hum mil e trezentos) quilômetros (km)
no Estado de Rondônia – que dificultam o controle e o levantamento da
Produção Pesqueira Artesanal capturada;
06- Existência de inúmeras Áreas de desembarque nas dezenas de rios
utilizados para a Pesca Artesanal em Rondônia, desembarque este, não
registrado nos Dados e Estatísticas Pesqueiras oficiais;
07- O grande consumo do pescado nas comunidades ribeirinhas e municípios
situados as margens dos rios, lagos e igarapés rondonienses não são
incluídas necessariamente nos dados estatísticos. Pode-se citar como
exemplo, a tradicional comunidade localizada na reserva extrativista do
Cuniã, onde aproximadamente 70 (setenta) famílias adotam o pescado e a
carne de jacaré em suas bases alimentares;
08- A prática da atividade pesqueira artesanal por pescadores amadores,
trabalhadores informais e desempregados, como atividade econômica
principal, complementar (ganhar um rendimento adicional) ou como
subsistência (fonte de alimentação) não são registrados nas Estatísticas;
09- Os convênios estabelecidos pelo governo Federal são iniciados “somente na
metade ou no final” do exercício levantado/analisado ou “são paralisados ou
interrompidos, o que fez com que a produção reportada para este ano fosse
apenas parcial” como ocorrido no Último Boletim Estatístico Pesqueiro
(MPA,2012) podendo afetar os resultados finais produzidos.
No Estado de Rondônia, todas as 17 (dezessete) Colônias de Pescadores
recebem desembarques de peixes “in natura”, sendo as mais importantes a Z-1 de
Porto Velho e as Colônias localizadas no vale do Mamoré/Guaporé (Guajará- Mirim,
Costa Marques e Pimenteiras d‟Oeste).
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Os principais locais de desembarque, por município, são:


Flutuante da Colônia Z-1, Terminal Pesqueiro, Porto da Balsa, no Município
de Porto Velho;



Colônia de pescadores Z-2, Porto do Valeriano e Porto Carlito, no município
de Guajará-Mirim;



Flutuante da Colônia Z-4, no Município de Costa Marques;



Flutuante da Colônia Z-3, no Município de Pimenteiras do Oeste;



Lago de Samuel, Caju com mel, Beira Mucuim, no Município de Candeias do
Jamari

A Produção Pesqueira Artesanal Rondoniense (em toneladas (t)/ano) é
divulgada pelo Governo Federal, através de seus Setores responsáveis (Ministérios
e Institutos) como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente/Ministério do Meio
Ambiente (IBAMA/MMA) e o Ministério da Pesca de Aquicultura (MPA).
Nos Anuários Estatísticos da Pesca elaborados pelo IBAMA/MMA e nos
Boletins Estatísticos da Pesca e Aquicultura fornecidos pelo MPA, a Produção
Pesqueira Artesanal Rondoniense se concentrou em torno da média entre 3.500
(três mil e quinhentas) a 4.000 (quatro mil) toneladas (t)/ano.
Em relação as espécies pesqueiras rondonienses capturadas, segundo os
dados e estatísticas divulgadas, os maiores percentuais das espécies capturadas
são representados pelos caracoídes, destacando-se as espécies curimatã, pacu,
jaraqui, branquinha, jatuarana, piau, sardinha, pirapitinga e tambaqui que
representam um total de 70% (por cento) da captura comercial. Os bagres totalizam
25% (por cento) da produção, tendo na espécie dourada, a sua maior expoente,
seguida pelo filhote, surubim, pirarara, jaú, piramutaba e outros bagres menores.
A tabela a seguir fornece a Produção Pesqueira Artesanal (em toneladas (t)
por ano) segundo as principais espécies de peixes capturados no Estado de
Rondônia.
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Tabela 17 - Pesca extrativa, segundo as principais espécies de água doce, Rondônia
PRINCIPAIS
ESPÉCIES
Acara-açu
Acari-bodó
Apapá
Aruanã
Bagre (mandi)
Barbado
Branquinha
Cachorra
Cubiu
Cuiu-cuiu
Curimatã
Dourada
Filhote
Jaraqui
Jatuarana
Jaú
Jundiá
Mapará
Matrinxã
Pacu
Pescada
Piau
Pintado
Piramutaba
Piranha
Pirapitinga
Pirarara
Pirarucu
Sardinha
Surubim
Tambaqui
Tamoatá
Traíra
Tucunaré
Outros
TOTAL

TOTAL (t)
29,0
4,5
11,0
5,0
49,0
12,5
88,0
1,0
0,5
3,5
1.054,0
236,0
112,0
471,0
223,0
19,0
4,0
15,5
5,5
801,0
29,5
57,0
76,0
28,0
1,5
17,0
75,5
32,0
143,5
39,5
45,5
9,0
3,0
49,5
102,0
3.853,5

INDUSTRIAL (t)

(Em toneladas)
ARTESANAL (t)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29,0
4,5
11,0
5,0
49,0
12,5
88,0
1,0
0,5
3,5
1.054,0
236,0
112,0
471,0
223,0
19,0
4,0
15,5
5,5
801,0
29,5
57,0
76,0
28,0
1,5
17,0
75,5
32,0
143,5
39,5
45,5
9,0
3,0
49,5
102,0
3.853,5

Fonte: Anuário estatístico da pesca – IBAMA.

5.7

REDUÇÃO DOS ESTOQUES PESQUEIROS RONDONIENSES

Durante o desenvolvimento desta pesquisa científica foi realizado um
levantamento de alguns pontos cruciais que devem ser analisados pois vêm
contribuindo para a redução dos recursos pesqueiros, ocasionando graves impactos
ambientais. Esses fatores interferem diretamente nos projetos pela sustentabilidade
pesqueira, pois são eventos causados pelo homem ao meio ambiente como: o
desmatamento acelerado das matas ciliares; a poluição e/ou destruição parcial das
nascentes do rios; a expansão do agronegócio com destaque para a plantação e o
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cultivo da soja (monocultura), a construção de empreendimentos hidrelétricos (com
destaque para o Complexo do Hidrelétrico do rio Madeira – UHE de Santo Antônio e
UHE de Jirau na capital e as Pequenas Usinas Hidrelétricas (PCH) no interior); a
vinda de grandes projetos e empreendimentos do setor privado sem estudos
precisos de impactos ambientais; ausência de saneamento básico e o aumento de
dejetos lançados no curso de água sem tratamento prévio e a pesca clandestina têm
provocado a diminuição dos estoques pesqueiros rondonienses.
Os empreendimentos Hidrelétricos no Rio Madeira têm modificado a
incidência de espécies tradicionais nestes ambientes, devido ao represamento do rio
Madeira causar a inibição da migração de peixes, principalmente, os bagres
independentemente da existência dos STP (Sistema de Transposição de Pescado)
que na prática demostraram-se ineficientes, pois vários pescadores residentes às
margens do Madeira afirmam que há uma grande dificuldade para a locomoção dos
peixes, pois muitos não conseguem transpor os obstáculos, mesmo com o Sistema
STP.
Segundo a FEPEARO (2016) A falta de um estudo científico amplo e o frágil
sistema de estatística governamental e das colônias de pescadores não permite
afirmar/comprovar cientificamente que os estoques pesqueiros estão sendo
reduzidos de uma maneira global (generalizada). Porém, concretamente algumas
espécies

indicam

uma

redução

ou

dificuldade

no

processo

de

captura,

especificamente as espécies consideradas nobres como: tambaqui, pirapitinga,
pescada, surubim e jatuarana. Tais reduções são comprovadas empiricamente pelas
comunidades pesqueiras artesanais rondonienses, obrigando o direcionamento do
esforço pesqueiro a outras espécies ainda subexplotadas.
A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental/SEDAM (2017),
declarou que as 07 (sete) bacias hidrográficas presentes no Estado de Rondônia
vêm sendo afetadas negativamente, o que causa grande preocupação e fortalece o
debate por políticas que objetivem o desenvolvimento sustentável na utilização dos
recursos naturais de Rondônia:
Rondônia comporta sete bacias hidrográficas. A mais representativa é a do
rio Madeira, formado a partir da confluência dos rios Mamoré e Beni, com
nascentes nos altiplanos andinos, e causa preocupação em razão das
modificações de sua dinâmica hidrológica decorrente da instalação das
hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Já as bacias dos rios Machado e
Jamari preocupam em razão do desmatamento e crescente demanda por
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água nas regiões em que se localizam, enquanto a bacia do rio Machado é
a mais impactada, desde as cabeceiras de seus rios até a foz de Calama.
Com 80.630,56 km², a bacia do rio Machado é a maior em extensão,
abrangendo 33 municípios. Ela sofre os impactos de uma colonização que
pecou pela falta de planejamento nos assentamentos rurais e urbanos,
desmatamento e a falta de conscientização sobre o uso adequado de seus
rios. Outros fatores que contribuem para a redução do nível da água nessas
bacias é o aumento da demanda para diversos usos e a diminuição dos
índices pluviométricos. Uma das ações que mais afetam o volume e a
qualidade das águas é a retirada das matas ciliares dos rios e igarapés. As
matas ciliares atuam como barreira físicas, regulando processos de troca
entre os ecossistemas terrestres e aquáticos, favorecendo a infiltração da
água no solo e reduzindo a contaminação dos cursos de água. As
consequências da degradação das matas ciliares são o assoreamento dos
rios, elevação da turbidez das águas e a erosão. A ausência de saneamento
básico e o não tratamento do lixo são impactos visíveis na bacia do rio
Madeira, a terceira maior de Rondônia, com 31.422, 15 km², envolvendo
cinco municípios, o principal deles Porto Velho. Diferente do impacto
proveniente das atividades produtivas concentradas na região Central do
estado, os impactos urbanos são os que mais atingem essa bacia. As
demais bacias hidrográficas de Rondônia são as do rio Guaporé, com
59.339,38, a segunda maior do estado; do rio Mamoré, com 22.790,66
km²; do rio Roosevelt, com 15.538, 19 km²; e do rio Abunã, a menor de
todas, com 4.792, 21 km². A agricultura, a piscicultura e a agroindústria já
sofrem os efeitos deletérios da redução do volume de água nos rios, bem
como, setores de abastecimento público”.

5.8

COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO

A comercialização da produção pesqueira rondoniense representa a última
etapa (estágio final) da Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal. É através desta
etapa, que os consumidores finais (demanda) terão acesso a produção de pescado.
Durante a comercialização, os pescadores e revendedores enfrentam alguns
obstáculos: é significativa a informalidade na atividade de pesqueira artesanal,
existindo uma série de questões sociais e sanitárias a serem superadas. Neste
contexto, SILVA (2013, p. 64 - 65) declara que: “A comercialização do pescado é o
principal elo da cadeia produtiva, pois ele finaliza a cadeia. Esta é formada por
agentes econômicos que agregam valor ao produto, criando os canais adequados
para levá-lo até o consumidor. Neste segmento, incluem-se as atividades de
armazenamento, processamento, transporte e distribuição que precisam de
infraestrutura que nem as colônias de pescadores possuem e nem os pescadores
possuem. A cadeia de intermediação do pescado talvez seja uma das mais longas e
presentes no setor primário. Aliando-se ao fato da perecibilidade do peixe enquanto
mercadoria, estes fatores resultam numa brutal transferência de renda do pescador
para os setores de distribuição e comercialização do pescado”.
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Durante a realização desta pesquisa científica, foi constatado que o sistema
de comercialização oriundo da atividade da pesca artesanal rondoniense apresenta
deficiências no que se refere a estrutura física para armazenamento e
beneficiamento do pescado. Apenas as colônias de Z-1 Porto Velho, Z-2 de GuajaráMirim, Z-4 de Costa Marques, Z-3 de Pimenteiras do Oeste e Z-6 de Candeias do
Jamari dispõem de uma estrutura física para revenda (comercialização) da produção
pesqueira.
A comercialização do pescado é significativa em todos os pólos pesqueiros do
Estado – cidades onde estão localizadas as colônias de pescadores –, que escoam
sua produção para outros municípios, principalmente aos localizados e próximos ao
eixo da BR 364.
Nos últimos anos, o crescimento e desenvolvimento econômico e financeiro
impulsionado pela vinda de grandes projetos e empreendimentos público-privados
no estado de Rondônia, tanto na capital, quanto no interior, subsidiou a vinda de
uma rede (cadeia) sofisticada de supermercados com grandes estruturas para
armazenamento e conservação voltadas “preferencialmente” para a demanda de
pescados oriundos de outros estados e da piscicultura (criação em cativeiros/
tanques-redes). Porém, mesmo diante desse obstáculo, a pesca artesanal manteve
seu mercado e continua tendo expressiva atuação em supermercados.
Em todas as Colônias de Pescadores de Rondônia o pescado é revendido por
meio de ambulantes em feiras livres, mercados municipais, redes de supermercados
e pequenos quiosques (barracas) instalados nas zonas periféricas dos municípios. A
comercialização do pescado “aparentemente” de fácil operacionalização, se torna
complexa para os pequenos revendedores, geralmente ex-pescadores artesanais,
principalmente aqueles estabelecidos nos bairros mais afastados, onde o consumo
do

pescado

popular

(2ª

e

3ª

Classes)

atinge

índices

elevados

(maior

procura/demanda). Em comunidades de menor renda (baixo poder aquisitivo)
localizadas nas periferias dos municípios rondonienses, o pescado de 2ª (segunda)
e 3ª (terceira) categorias (com preços de venda/oferta mais baratos) tornam-se
acessíveis e atrativos em relação a outros produtos concorrentes (bens substitutos),
como o de origem animal.
Enquanto outros produtos de origem animal (frango e carne bovina) possuem
uma estrutura física

tradicional de

comercialização

envolvendo

açougues,

estabelecimentos e casas comerciais com freezers, o pescado popular é
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comercializado em sua maior parte, em caixas de isopor que necessitam
constantemente da reposição do gelo, matéria-prima básica para a conservação do
produto. Este tipo de comercialização induz a uma rotatividade rápida, pois a falta de
armazenamento ideal e o hábito dos consumidores rondonienses de não consumir
peixe congelado torna o produto vulnerável a perda (perecibilidade), se for mantido
em estoque nas caixas de acondicionamento (isopores) por muito tempo.
O

peixe

congelado,

diferentemente

de

outros

produtos,

tem

sua

comercialização restrita ao período da Semana Santa (período de comemoração
religiosa) e em redes de supermercados dotados de infraestrutura de câmara
fria/frigorífica. O comércio de peixes congelados e produtos de origem marinha
importados, segundo dados fornecidos pela FEPEARO (2016) representam menos
de 15% (por cento) da comercialização pesqueira no estado de Rondônia.

5.9

LEVANTAMENTO DOS PREÇOS DA PRODUÇÃO PESQUEIRA

O Levantamento e o Registro dos preços das principais espécies de pescado
comercializadas no Estado de Rondônia foram efetuados durante a Etapa de
Pesquisa de Campo, e refere-se ao ano de 2015. A metodologia adotada para a
realização destes cálculos baseou-se na pesquisa “in loco” em algumas feiras livres,
quiosques, rede de supermercados e no desembarque da produção nas Colônias de
Pescadores de Rondônia.
A primeira etapa consistiu em pesquisar os preços em moeda Real (R$) por
quilo (kg) recebido pelo pescador artesanal rondoniense por cada uma das principais
espécies de pescado capturadas no estado de Rondônia. A segunda etapa baseouse nas pesquisas de algumas redes de supermercados, feiras livres e quiosques –
valores no varejo – dos preços em moeda Real (R$) por quilo (kg) por cada uma das
principais espécies de peixes comercializados nestes locais.
E para finalizar, a terceira etapa consistiu no cálculo estatístico da Média dos
preços em moeda Real (R$) por quilo (kg) por cada uma das principais espécies de
peixes comercializados nas redes de supermercados, feiras livres e quiosques
pesquisadas no Estado de Rondônia. Registra-se que foram escolhidas uma parcela
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(parte) desses empreendimentos – redes de supermercados, feiras livres e
quiosques – existentes ao longo do território de Rondônia, constituindo-se de
importante amostra que permitiu Levantar e Registrar os preços da Produção
Pesqueira Artesanal Estadual de forma fidedigna.
A tabela abaixo fornece preços em moeda Real (R$) por quilo (kg) das
principais espécies de pescado comercializadas no Estado de Rondônia, referente
ao ano de 2015, realizada durante a Pesquisa de Campo.
Tabela 18 - Preços das principais espécies de pescado comercializadas em Rondônia,
ano de 2015.
(Em R$)

Espécies
Curimatã (graúda)

Preço recebido pelo
pescador (R$/kg)
3,00 --- 3,50

Preço no varejo
(R$/kg)
4,50 --- 5,00

Média de preço
no varejo (R$/kg)
4,75

Curimatã

1,50 --- 2,00

3,00 --- 3,50

3,25

Jaraqui

2,00 --- 2,50

3,50 --- 4,00

3,75

Pacu

3,00 --- 3,50

4,00 --- 5,00

4,50

Piau

3,00 --- 4,00

5,00 --- 6,00

5,50

Branquinha

2,00 --- 2,50

3,00 --- 3,50

3,25

Tucunaré

6,00 --- 7,00

8,00 --- 10,00

9,00

Dourada

10,00 --- 12,00

15,00 --- 18,00

16,50

Filhote

10,00 --- 12,00

15,00 --- 18,00

16,50

Pirarara

4,00 --- 6,00

7,00 --- 8,00

7,50

Surubim

8,00 --- 10,00

12,00 --- 14,00

13,00

Pescada

4,00 --- 5,50

6,50 --- 8,00

7,25

Jatuarana

6,00 --- 8,00

10,00 --- 12,00

11,00

Barba-chata

3,00 --- 4,00

5,00 --- 6,00

5,50

Pirarucu

7,00 --- 9,00

10,00 --- 12,00

11,00

Sardinha

2,50 --- 3,50

4,50 --- 6,00

5,25

Tambaqui Nativo*

15,00 --- 18,00

20,00 ---25,00

22,50

Tambaqui Cativeiro

4,00 --- 6,00

7,00 --- 9,00

8,00

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016).
*Preço para peixes maiores de 8,00 quilos (kg).
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5.10 INFRAESTRUTURA DO SETOR PRODUTIVO

SILVA (2013, p. 63) “Devido à falta de infraestrutura (terminais pesqueiros,
locais para beneficiamento, pontos de venda) e de gerenciamento da produção,
muitos pescadores não beneficiam sua produção [...] Quando os produtos
pesqueiros são beneficiados, pelos pescadores, a maioria não realizam conforme as
orientações da vigilância sanitária para manter a melhor qualidade do pescado.
Portanto a maioria dos pescadores não beneficia a produção, dessa forma excluindo
uma etapa da cadeia produtiva, finalizando com a comercialização, que na maioria
dos processos comerciais são efetivados pelos atravessadores”.
O setor pesqueiro artesanal no Estado de Rondônia como vimos anteriormente
envolve 17 (dezessete) Colônias de pescadores que são representadas legalmente
através da FEPEARO (Federação dos Pescadores e Aqüiculturores do Estado de
Rondônia) que por sua vez é filiada a Confederação Nacional de Pescadores e
Aqüicultores – CNPA.
O setor produtivo pesqueiro apresenta deficiências e gargalos na tecnologia
pesqueira e gerencial necessitando de um apoio maior por parte dos Órgãos
Institucionais em diferentes escalas (federal, estadual e municipal) para que sejam
encontradas soluções nos diversos aspectos técnicos, econômicos e sociais. A
pesca artesanal é uma atividade sazonal, portanto sua produção oscila durante o
ano, com picos de safra variando por espécie.
Com a criação da FEPEARO – Federação dos Pescadores e Aqüicultores de
Rondônia – em 1985 houve um incentivo maior ao associativismo pesqueiro, bem
como, as Colônias de Pescadores passaram a ter uma ampla representação na
busca por melhorias e direitos juntos aos órgãos governamentais visando a
elaboração de políticas públicas que promovam melhorias efetivas na qualidade de
vida das comunidades pesqueiras rondonienses e a alavancagem do setor
pesqueiro artesanal. O quadro do Setor pode ser descrito a seguir por município e
respectiva colônia de pescadores:
PORTO VELHO: Representada pela Colônia de Pescadores Z-1 Tenente
Santana, fundada em 1954 com o apoio da Agência da Capitania dos Portos, do
antigo território Federal do Guaporé, congregando na época de sua fundação 150
(cento e cinquenta) pescadores profissionais artesanais, sendo a maior parte deles
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se estabelecia na extinta Cachoeira de Teotônio, considerado marco inicial de todo
Sistema Produtivo do estado de Rondônia.
Possui um quadro atual superior a 2.500 associados, além de uma sede própria
com 160 (cento e sessenta) m² em alvenaria onde funciona o setor administrativo e
um flutuante de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) m² para embarque e
desembarque de pescado. A colônia administra em regime de comodato desde 1991
o Terminal Pesqueiro de Porto Velho, construído em 1980, com capacidade estática
para 200 (duzentas) toneladas, divididos em 3 (três) câmaras frigoríficas, 1 (um)
túnel de congelamento para 8 (oito) toneladas (t)/dia e 01 (uma) fábrica de gelo com
produção de 4 toneladas (t)/24h.
O Terminal pesqueiro de Porto velho, está paralisado há cerca de 10 anos após
uma reforma completa em sua estrutura, iniciou suas atividades em 1980, sendo o
principal pólo de armazenamento de pescado nativo do estado até 2006, quando da
sua paralisação.
A produção pesqueira das Colônias Z-1 de Porto Velho, Z-6 de Candeias do
Jamari, Z-7 de Itapuã do Oeste, Z-2 de Guajará-Mirim, e dos municípios
amazonenses de Lábrea, Humaitá, Manicoré e Manaus eram responsáveis em sua
maior parte pela comercialização do pescado em Porto Velho, tendo como suporte e
infraestrutura o Terminal Pesqueiro.
A área de atuação da Z-1 de Porto Velho abrange o Rio Madeira desde a
localidade de Extrema (fronteira com o estado do Acre) até o Distrito de Vila de
Calama (fronteira com o estado do Amazonas), com um esforço de captura
acentuado a partir da extinta Cachoeira de Teotônio. A frota pesqueira que chegou
a ter 70 (setenta) embarcações médias (1 a 3 toneladas) e grandes (acima de 4
toneladas) porte, hoje está reduzida a cerca de 15 (quinze) embarcações, que
comercializam o pescado em Porto Velho. Porém, continua significativa a frota de
pequeno porte, constituídas de canoas rabetas com motores de 3,5 (três e meio) a
5,5 (cinco e meio) HP com capacidade média de 300 (trezentos) kg a 700
(setecentos) kg que atuam em toda a extensão do Rio Madeira.
Este tipo de frota supera a duas centenas (200) concentrada em vários pólos
pesqueiros do Baixo madeira (São Carlos, Nazaré, Calama, Cuniã, Santa Catarina,
São José da Praia, etc.). Há de se relatar que parte da frota pesqueira de Porto
velho passou a dedicar-se suas atividades no transporte de peixe oriundo da
piscicultura no trajeto Porto velho à Manaus, devido em grande parte, as dificuldades
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para a captura do pescado nativo impostas pela construção dos empreendimentos
hidroelétricos e uma forte alteração nas matas ciliares.
A atividade pesqueira na região de Porto velho sofreu uma drástica redução da
frota pesqueira, assim como, do número de pescadores, porém, mesmo diante do
atual quadro de inúmeras dificuldades, mais de 40 comunidades pesqueiras
dependem desta atividade.
As espécies com maior índice de captura são: curimatã, jaraqui, jatuarana, pacu,
piau, pirapitinga, dourada, filhote, surubim, tucunaré, piraíba e branquinha.
Abaixo verifica-se um gráfico estatístico da produção pesqueira desembarcada
no mercado de Porto Velho no período de 1977 a 2004, de acordo com dados
obtidos na Colônia de Pescadores Z-1 Tenente Santana.
Figura 17 - Produção Pesqueira (em toneladas) desembarcada no mercado de Porto
Velho, no período de 1977-2004

Fonte: Colônia de Pescadores Z-1 Tenente Santana (Porto Velho, RO)

GUAJARÁ-MIRIM: Representada pela Colônia de Pescadores Z-2 de
Guajará-Mirim, conta atualmente com 400 (quatrocentos) pescadores associados e
uma frota pesqueira com 20 (vinte) embarcações de médio porte (1 a 3 toneladas) e
dezenas embarcações de pequeno porte, caracterizadas por canoas com motores
rabetas de 3,5 (três e meio) a 5,5 (cinco e meio) HP com capacidade de
armazenamento 300 (trezentos) kg a 700 (setecentos) kg, que atuam nos distritos do
município, destacando-se o de Surpresa, onde estão em atividades mais de 80
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(oitenta) pescadores, sendo a região com maior número (concentração) de pessoas
em atividade pesqueira e situado na confluência dos Rios Mamoré e Guaporé.
A colônia conta com uma fábrica de gelo tipo escama com capacidade para 3
(três) toneladas(t)/24h e 01(uma) câmara para armazenamento de gelo com
capacidade para 02 (duas) toneladas, sede própria em alvenaria com 150 (cento e
cinquenta) m² de área construída, alojamentos para pescadores, sala de tele-centro,
equipamentos de informática, 01 (um) mercado para o comércio do pescado e 01
(um) mirante onde são realizadas as reuniões da Colônia e com projeto para a
implantação de um restaurante. Possuem 01 (um) caminhão frigorifico com
capacidade de 1,5 (uma e meia) toneladas (t) de pescado cedido pelo MPA.
A colônia de pescadores em parceria com a UHE Jirau e colaboração da
SEDAM, IBAMA e Coordenadoria de Pesca do MDIC vem realizando um projeto de
manejo de pirarucu na localidade denominada Corte do Mercedes, situado há uns
100 km da sede do município com a participação de 25 (vinte e cinco) pescadores.
O projeto que hoje, está no 3° (terceiro) ano de funcionamento já
comercializou cerca de 25 (vinte e cinco) toneladas de pirarucu em mantas e na
opinião da Colônia pescadores trata-se de um projeto sustentável merecendo um
apoio contínuo do referido empreendimento hidrelétrico.
A Colônia Z-2 durante (aproximadamente) 4 (quatro) anos na década de 1990
esteve à frente de um projeto denominado tanque-redes que no momento encontrase paralisado, porem com sinalizações do governo estadual para a sua reativação.
Durante a gestão do extinto MPA, a Colônia de Guajará-Mirim foi a pioneira na
implantação do EAD (ensino à distância) capacitando 40 (quarenta) familiares e
pescadores, com cursos técnicos no setor da pesca artesanal e aquicultura através
do funcionamento de um telecentro disponibilizado para tais atividades.
O rio Mamoré devido ao fato de ser fronteiriço com a Bolívia, faz com que a
Colônia de Guajará-Mirim receba grande quantidade de pescado oriundo do país
vizinho. Isto deve-se ao fato de Guajará-Mirim ser um pólo comercializador de
pescado, como pela pouca tradição de consumo de pescado na Bolívia. A
comercialização do pescado está direcionada para Porto Velho e para a cidade de
Rio Branco no Estado do Acre.
Três (03) caminhões privados com caixas isotérmicas com capacidade média
de 5 (cinco) toneladas fazem o transporte do pescado para os centros de
comercialização. As principais espécies capturadas são: tucunaré, curimatã,
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surubim, pirapitinga, jaú, pirara, jatuarana, filhote e tambaqui. A espécie tambaqui
que na década de 1990 representava o principal pescado em termos de
comercialização, através da legislação federal teve a sua captura limitada a 3 (três)
meses por ano nos últimos anos, o que reduziu significativamente a sua produção.
A espécie pirarucu embora seja proibida sua captura no estado, exceção à
Reserva Extrativista do Cuniã em Porto Velho, aparece com grande frequência nas
vendas em Guajará-Mirim devido ao fato do Peru e Bolívia apresentarem uma
grande produção em cativeiro. Em 2004 com o rompimento de uma barragem no
Peru, quantidades significativas de espécies do pirarucu alcançaram o Rio Beni na
Bolívia e posteriormente o Brasil no Rio Madeira na localidade de Vila Murtinho em
Nova

Mamoré,

próximo

a

Guajará-Mirim,

onde

ocorreu

sua

captura

e

comercialização efetiva.
A atividade pesqueira em Guajará-Mirim em conjunto com a extração de
borracha tiveram marcos significativos na economia do município. Embora o ciclo da
borracha tenha se exaurido há décadas, a atividade pesqueira ainda é responsável
pela relevante geração de emprego e renda de uma parcela significativa da
população.
COSTA MARQUES: A Colônia Z-4 teve sua fundação no ano de 1987,
localizada no município de Costa Marques que conta com uma população estimada
de 15.000 (quinze mil) habitantes, situada na margem direita do rio Guaporé,
fazendo fronteira com a república da Bolívia. A Colônia possui cerca de 300
(trezentos) associados. Além dos pescadores residentes na sede (município), os
pescadores também estão distribuídos em duas importantes comunidades: Santa Fé
e Forte Príncipe da Beira.
A entidade pesqueira vem se fortalecendo através uma administração
empreendedora e ampliando seu o patrimônio, hoje constando de uma sede social
com 60 (sessenta) m², uma fábrica de gelo com capacidade de 4 (quatro)
toneladas(t)/24h, um frigorífico com capacidade para 80 (oitenta) toneladas
composta de antecâmara e túnel para 5 (cinco) toneladas(t)/24h e 01 (um) flutuante
para o recebimento do pescado. Na época de safra que vai de junho a dezembro,
segundo dados da colônia, a produção chega em torno de 25 (vinte e cinco)
toneladas/mês com destaque para o tucunaré, curimatã, pirarara, surubim, jaú,
jaraqui e em menor escala o tambaqui.
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A colônia de pescadores em parceria com órgãos estaduais possuia um
projeto de criação de tambaqui através do processo de tanques-rede que apresenta
como finalidade a geração de mais uma fonte de renda para os pescadores locais.
Costa Marques foi o primeiro município na região do rio Guaporé a ter uma
base física para proteção da desova de quelônios na década de 1980. Este projeto
que já devolveu ao rio milhares de filhotes quelônios conta com a participação de um
significativo número de pescadores trabalhando como “praieiros” na execução e
desenvolvimento do referido projeto, que também conta com o apoio de empresas
nacionais, entre elas a Petrobras. Esse trabalho tem o reconhecimento nacional e
internacional de instituições situadas em países como França e Holanda.
A frota pesqueira conta com cerca de um total de 55 (cinquenta e cinco)
embarcações, sendo (chatas) de pequeno (300kg a 700 kg) e médio porte (1 a 3
toneladas) que realizam uma viagem mensal em média na época de safra. A colônia
de Pescadores de Costa Marques através de projetos sociais vem desenvolvendo
atividades alternativas na entressafra, utilizando os pescadores e sua estrutura para
extração de açaí e camu camu.
PIMENTEIRAS DO OESTE: Representada pela Colônia de Pescadores Z-3
de Pimenteiras do Oeste, conta com 103 (cento e três) pescadores cadastrados.
Está localizada nas margens do Rio Guaporé, próximo ao Estado do Mato grosso e
faz fronteira com a Bolívia. O município teve seu decreto de criação a partir de um
plebiscito através da colônia de pescadores, sendo eleito o primeiro prefeito, um
representante da classe pesqueira. A colônia possui uma fábrica de gelo para 4
(quatro) toneladas(t)/24h, grupo gerador, 01 (um) caminhão frigorífico com
capacidade de 1,5 (uma e meia) toneladas, 01 (uma) sede administrativa em
alvenaria com área de 200 (duzentos) m² e 01 (um) flutuante para desembarque de
pescado.
Durante a década de 1990 foi considerada a Colônia de Pescadores mais
atuante e organizada do interior do Estado e sua sede social, que representa a
principal edificação do município, serviu para as instalações da Câmara Municipal de
Vereadores.
As principais espécies comercializadas são: tucunaré, curimatã, surubim,
piau, pirarara e jaú, além do tambaqui que está liberado a sua captura por três
meses a cada ano. A sua produção pesqueira tem como destino os municípios de
Cerejeiras, Colorado do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena, este
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último absorvendo a maior parte das 20 (vinte) toneladas/mês de pescado em média
no período da safra que vai de junho a dezembro. A colônia recebe um volume
considerado de pescado oriundo da Bolívia.
Os pescadores da Colônia Z-3, além da restrição da pesca pela Lei Estadual,
sofrem com o avanço da produção da soja que através da utilização de grande
quantidade de agrotóxicos prejudicam os mananciais pesqueiros ocasionando a
mortalidade de pescado. Por ser uma região turística, os pescadores também
sofrem com a implantação de residências construídas de forma irregular juntos aos
barrancos do rio Guaporé, bem como o trafego desordenado de voadeira com
motores de alta potência que ocasionam desbarrancamentos nas margens do rio. A
intensa pesca clandestina também prejudica a atividade artesanal pois raramente é
encontrada a presença de fiscalização atuante. Os pescadores clandestinos se
utilizam de artes de pesca proibidas e se abastecem no fim de semana com dezenas
de quilos de peixe por vezes fora do tamanho permitido, acarretando uma
concorrência desleal com o setor produtivo.
Os pescadores clamam para que sejam criadas áreas especificas na região
do Guaporé para que os mesmos possam atuar. A frota pesqueira é constituída por
20 (vinte) embarcações de médio porte tipo chata com motores de 18 (dezoito) HP e
capacidade média de armazenamento (1 a 3 toneladas), além de aproximadamente
30 (trinta) canoas variando de 04 (quatro) a 06 (seis) metros, com motores rabeta de
3,5 (três e meio) a 5,5 (cinco e meio) HP.
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ: A Colônia Z-10 de São Francisco do
Guaporé foi fundada em julho de 2007 e conta com 129 (cento e vinte e nove)
pescadores. A Colônia através dos seus associados vem unindo esforços para a
consolidação da sua sede administrativa. Atualmente possuem 01 (uma) sede
própria dotada de equipamentos de informática e toda a estrutura necessária para o
atendimento dos pescadores.
Os pescadores reclamam da limitação diária para exercerem suas atividades
pois em várias áreas de atuação encontram-se praticamente “fechadas” devido ao
fato de serem reservas estaduais ou federais, e principalmente, a existência de
propriedades particulares (fazendas) com acesso ao rio Guaporé, onde seus
proprietários proíbem a atividade pesqueira, por vezes, utilizando de seguranças
particulares causando tensões e conflitos na região.
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A presença de um grande número de pescadores clandestinos, também
ocasionam severos danos à atividade pesqueira artesanal neste município pois
geralmente, estes pescadores utilizam embarcações com motores de alta potência
que ocasionam assoreamento nas margens dos rios, além da utilização de
petrechos proibidos por Lei.
Sua área de atuação é o rio Guaporé próximo ao município de Costa Marques
tradicional pólo pesqueiro. Constitui-se em uma colônia em processo de
organização. As principais espécies capturadas são tucunaré, curimatã, pirarara,
surubim, jaú, jaraqui e em menor escala o tambaqui. A frota pesqueira é composta
por cerca de 40 (quarenta) embarcações tipo canoas de 04 (quatro) a 06 (seis)
metros, a maior parte de madeira, com motores tipo rabeta de 3,5 (três e meio) a 5,5
(cinco e meio)HP e capacidade de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) kg.
MACHADINHO DO OESTE: Representado pela Colônia de Pescadores Z-5
de Machadinho do Oeste, possui cerca de 284 (duzentos e oitenta e quatro)
associados. A área de atuação está restrita ao Rio Machado e seus afluentes. No
distrito de Tabajara, distante 80 (oitenta) km da sede, está concentrado a maior
comunidade pesqueira vinculada a esta colônia.
A colônia passa por uma estruturação, tendo sido beneficiada pela SEAP/PR
(Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca) com 01 (uma) fábrica de gelo, tipo
escama, com capacidade para 3 (três) toneladas(t)/24h e 01 (um) caminhão
frigorifico com capacidade de 4 (quatro) toneladas (t) de armazenamento que dará
um novo estímulo aos pescadores artesanais. A produção média da colônia de
pescadores gira em torno de 8 (oito) toneladas(t)/mensais no período de safra e as
principais espécies mais capturadas são: tucunaré, curimatã, surubim, pirapitinga,
pescada, pirara e jaú. Apresenta frota pesqueira constituída por 45 (quarenta e
cinco) embarcações de pequeno porte, canoas de 04 (quatro) a 06 (seis) metros,
com motorização tipo rabeta de 3,5 (três e meio) a 5,5 (cinco e meio) HP e
armazenamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) kg de pescado.
Os principais locais da pesca são os rios da região, destacando-se o rio
Machadinho, rio Machado, rio Anari, rio 02 de Novembro e o rio Tabajara.
JI-PARANÁ: A Colônia Z-9 de Ji-Paraná foi fundada em 1998 e possui cerca
de 235 (duzentos e trinta e cinco) associados. A área de captura está concentrada
no Rio Machado e afluentes envolvendo embarcações de pequeno porte, cerca de
80 (oitenta) com motorização de 3,5 (três e meio) a 5,5 (cinco e meio) HP. A colônia
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conta com 01 (uma) sede administrativa e 01 (um) veículo tipo caminhonete. A
Colônia produz cerca de 15 (quinze) toneladas de pescado mensais, com ênfase
nas espécies surubim e pescada, além de piau, curimatã, traíra e branquinha. Entre
os associados estão pescadores residentes em municípios vizinhos como
Presidente Médici, Cacoal e Ouro Preto que atuam nestas respectivas áreas em
escala reduzidas.
PRESIDENTE MÉDICI: A colônia Z-11 de Presidente Médici foi instalada em
2009, e conta com cerca de 111 associados. Possui uma sede administrativa
alugada, em alvenaria com equipamentos de informática e escritório. Os pescadores
em parceria com órgãos estaduais organizaram uma cooperativa visando o fomento
das atividades pesqueiras e a aquisição de estruturas físicas que possam ajudar e
estruturar a atividade, resultando no aumento da produtividade.
A totalidade de seus pescadores utilizam-se aproximadamente 35 (trinta e
cinco) pequenas canoas com motor rabeta de 3,5 (três e meio) a 5,5 (cinco e meio)
HP com capacidade de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) kg na região do rio
Machado e seus afluentes. A produção pesqueira está concentrada principalmente
nas espécies: pescada, apapá, traira e surubim.
CANDEIAS DO JAMARI: Representada pela Colônia de Pescadores Z-6 de
Candeias do Jamari, conta com cerca de 265 (duzentos e sessenta e cinco)
associados. Sua área de atuação está concentrada no Rio Jamari, Rio Candeias, e
ao reservatório da Hidrelétrica de Samuel, nas áreas onde a pesca é liberada. A
colônia é considerada de pequeno porte, possui 01 (uma) sede própria em alvenaria
com 80 (oitenta) m² de área construída e 01 (uma) fábrica de gelo com produção de
600 (seiscentos) kg por dia, além de 01 (um) local com infraestrutura para revenda
de pescado composta por freezers e mesas para manipulação de pescado.
A Eletronorte administradora da Usina Hidrelétrica de Samuel firmou um
projeto de tanque-rede destinado a manutenção de 20 (vinte) famílias de
pescadores, como fonte de alternativa de renda. Estima-se uma produção anual em
torno de 12 (doze) toneladas (t) de tambaqui, oriundo deste projeto. A produção
mensal da colônia está estimada na ordem de 10 (dez) toneladas (t), sendo as
espécies com maior índice de captura; tucunaré, piau, branquinha, piranha e
surubim. A frota pesqueira é constituída por aproximadamente 60 (sessenta)
embarcações de pequeno porte, canoas com motorização tipo rabeta de 3,5 (três e
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meio) a 5,5 (cinco e meio) HP, com capacidade de armazenamento variando de 300
(trezentos) a 700 (setecentos) kg.
ITAPUÃ DO OESTE: Representada pela Colônia Z-7 de Itapuã d‟Oeste.
Conta com 132 (cento e trinta e dois) pescadores cadastrados. Sua área de atuação
é o Rio Jamari e parte do reservatório da Hidrelétrica de Samuel. Através da
Secretária de Agricultura, com apoio da EMATER e MPA, 19 (dezenove) famílias de
pescadores foram responsáveis pela manutenção de um conjunto de tanques-redes
que teve seu funcionamento a partir de agosto de 2007 com a introdução de 3000
(três mil) alevinos. Nesta fase, os pescadores obtiveram a produção de 3 (três) a 4
(quatro) toneladas de pescado no período de 7 (sete) a 8 (oito) meses, abastecendo
localmente e sendo comercializada com o município de Ariquemes que dispõe de
um frigorífico com sistema de inspeção federal. Atualmente, o referido projeto
encontra-se em fase de reanalise.
A comunidade pesqueira Rei do Peixe, situada na margem da BR-364, a
aproximadamente 30 (trinta) km da sede do município, é a mais representativa e
conta com cerca de 60 (sessenta) famílias de pescadores que atuam no rio Jamari e
revendem seu pescado em pequenos quiosques e barracas nas margens da rodovia
federal. Sendo importante meio de subsistência (sustento econômico e financeiro)
para esta tradicional comunidade.
A frota pesqueira conta com cerca de 50 (cinquenta) pequenas canoas com
motores tipo rabeta e potência de 3,5 (três e meio) a 5,5 (cinco e meio) HP, com
capacidade de carga máxima em torno de 700 (setecentos) kg de pescado. As
espécies mais capturadas são: tucunaré, piau, branquinha, jatuarana e surubim.
ARIQUEMES: A Colônia de Pescadores Z-8 de Ariquemes foi fundada em
2004. A área de pesca está concentrada no Rio Jamari e a mesma conta com cerca
de 437 (quatrocentos e trinta e sete) associados. A Colônia possui 01 (uma) sede
própria em alvenaria, 01 (uma) fábrica de gelo para 09 (nove) toneladas(t)/dia, além
de 01 (um) caminhão frigorifico para 10 (dez) toneladas de armazenamento, que é
utilizado para escoar a produção local tanto dos pescadores quanto dos
piscicultores, atividade em que o município constitui-se como o maior polo de
piscicultura (líder produtivo no Estado).
As espécies com maior índice de captura são as mesmas da Colônia Z-7 de
Itapuã d‟Oeste (piau, tucunaré, branquinha, jatuarana e surubim) além de curimatã,
traíra e barba-chata. A colônia desenvolve desde 2008 um projeto pioneiro de
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produção de pescado em terra-firme, envolvendo pescadores e produtores rurais. A
frota pesqueira está limitada a 65 (sessenta e cinco) pequenas embarcações como
motores tipo-rabeta de potência variando de 3,5 (três e meio) a 5,5 (cinco e meio)
HP (300 a 700kg).
CABIXI: A Colônia Z-11 de Cabixi está situada às margens do rio Guaporé,
próximo a cidade de Pimenteiras do Oeste. É considerada uma Colônia de pequeno
porte, com apenas 64 (sessenta e quatro) pescadores e possuindo como
infraestrutura uma sede própria em alvenaria. Diferentemente de Pimenteiras, a
Colônia não possui nenhum tipo de estrutura física ou equipamentos para beneficias
os pescadores (fábrica de gelo, caminhão e frigorifico).
Os pescadores sofrem com a falta de uma fiscalização eficiente em sua área
de atuação pois é grande a quantidade de pescadores clandestinos que atuam em
seus territórios, principalmente na época de defeso. Outra limitação desta
comunidade, concerne ao fato de grande parte do município ser ocupada por área
de reserva extrativista que não autoriza a pesca, nem para a subsistência.
Igualmente a comunidade de Pimenteiras, os pescadores de Cabixi, os pescadores
de Cabixi foram severamente prejudicados pela Lei Estadual 2.508/2011 de
restringe a captura de pescado a 280kg/mês.
As principais espécies comercializadas são: tucunaré, curimatã, surubim,
piau, pirarara e jaú, além do tambaqui que está liberado a sua captura por três
meses a cada ano. Os pescadores também, não possuem um porto para
desembarque e abrigo para as embarcações.
As embarcações utilizadas pelos pescadores são canoas de 04 (quatro) a 06
(seis) metros, em sua maior parte, de madeira com capacidade de armazenamento
de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) kg e com motores rabeta de 3 (três) a 5,5
(cinco e meio) HP, somando-se um total de 27 (vinte e sete) embarcações. A
produção do pescado é escoada para o município e município circunvizinhos como
Colorado do Oeste, Cerejeiras e Vilhena.
NOVA MAMORÉ: A Colônia Z-13, localizada no município de Nova Mamoré,
distante cerca de 50 km de Guajará-Mirim, possui cerca de 60 (sessenta)
pescadores artesanais associados. Atualmente, possui 01 (uma) sede em alvenaria
em fase final de acabamento, sua área de atuação corresponde ao rio Mamoré. As
principais espécies capturadas são: tucunaré, curimatã, surubim, pirapitinga, jaú,
pirara, pirarucu, jatuarana, filhote e tambaqui.
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A frota pesqueira é composta por 35 (trinta e cinco) embarcações de pequeno
porte, canoas de 04 (quatro) a 06 (seis) metros, tipo rabeta com motorização de 3,5
(três e meio) a 5,5 (cinco e meio) HP, com capacidade de armazenamento de 300
(trezentos) a 700 (setecentos) kg.
Embora, Nova Mamoré esteja na área de influência do empreendimento
hidrelétrico de Jirau, esta diferente da Colônia de Guajará-Mirim, não recebeu
nenhum benefício e/ou compensação como fábrica de gelo e câmara frigorifica.
Mesmo com a proibição da pesca, é grande a quantidade de pirarucu na área desta
Colônia oriunda da República da Bolívia.
As Colônias de Pescadores de BURITIS, PIMENTA BUENO, JARU e
SERINGUEIRAS constituídas recentemente estão em fase de implantação de suas
atividades e possuem aproximadamente 215 (duzentos e quinze) pescadores.
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Tabela 19 - Dados gerais sobre as localidades pesqueiras no estado de Rondônia
Município

Colônia de
Pescadores

Pescadores
cadastrados

Bacia
Hidrográfica

Porto Velho

Z-1

2.500

Madeira

Guajará-Mirim

Z-2

400

Mamoré

Localidades

Distância da
Capital (km)

São Carlos, Calama, Santa Catarina, Cachoeira Teotônio, Cai
N'água/PVH, Nazaré, Lago do Cuniã, Belmont, Jamari, Assunção, TiraFogo, Santo Antônio, Demarcação, Cavalcante, Rio Verde, Aliança,
São Sebastião, Abunã, Jaci-Paraná.

340
Porto da Colônia, Porto Karlito e Surpresa.

Pimenteiras d'Oeste

Z-3

103

615

Guaporé
Flutuante da Colônia.

Costa Marques
Machadinho d‟Oeste

Z-4
Z-5

300
284

720

Guaporé
Machado

Flutuante da Colônia, Santa Fé e Príncipe da Beira.
5º BEC, Balsa linha 28, Cachoeira São José, Casa Preta, Ponte do Rio
Belém, Porto II de Novembro, Setor Barragem e Tabajara.

Candeias do Jamari

Z-6

265

Jamari

Lago do Samuel, Cajú com Mel, Beira Mucuim, Praias das Antas e
Porto da Balsa.

Itapuã do Oeste

Z-7

132

Jamari

Rei do Peixe, Balsa e Porto Seguro.

Ariquemes

Z-8

437

Jamari

Ji-Paraná
São Francisco do Guaporé

Z-9
Z-10
Z-11
Z-12
Z-13
Z-14
Z-15
Z-16
Z-17

235
129
64
111
58
44
40
52
75

Machado
Guaporé
Guaporé

17

5.229

Cabixi
Presidente Médici
Nova Mamoré
Pimenta Bueno
Jaru
Seringueiras
Buritis
Total

Fonte: Elaborada pelo Autor (2016).

Jamari e Rio Preto.
Duque de Caxias, Nazaré, Nova Brasília, Pedro Serrador e Urupá.
Colônia de Pescadores, Porto Murtinho e Linha 95.
Colônia de Pescadores, Vila Neide e Rio Cabixi.

Machado

Porto Muqui, Príncipe e Colônia de Pescadores.

Mamoré

Vila Murtinho

Machado
Machado
Guaporé
Machado

Colônia de Pescadores.
Colônia de Pescadores e Ponte do Rio Jaru.
Colônia de Pescadores.
Colônia de Pescadores.

298
23
105
199
377
604
740
402
285
520
292
534
327

Infraestrutura
01 Sede de 160 m², 01 flutuante de 150m², 01
Terminal Pesqueiro (200 ton) com 03 câmaras
frigoríficas, 01 túnel de congelamento para 08
ton/dia e 01 fábrica de gelo 04 ton/dia.
01 Sede de 150 m², 01 fábrica de gelo 03 ton/dia, 01
câmara de 02 ton, alojamentos, 01 tele-centro, 01
mercado, 01 mirante e 01 caminhão frigorífico de 1,5
ton.
01 Sede de 200 m², 01 fábrica de gelo 04 ton/dia, 01
grupo gerador, 01 caminhão frigorífico 1,5 ton e 01
flutuante;
01 Sede de 60 m², 01 fábrica de gelo 4 ton/dia, 01
frigorífico com capacidade de 8 ton, 01 antecâmara e
01 túnel para 05 ton/dia e 01 flutuante.
01 fábrica de gelo 3 ton/dia e 01 caminhão frigorífico
04 ton.
01 Sede de 80 m², 01 fábrica de gelo 600kg/dia e 01
local de revenda de pescado.
Em estruturação
01 Sede própria, 01 fábrica de gelo 9 ton/dia e 01
caminhão frigorífico de 10 ton.
01 Sede própria e 01 veículo caminhonete.
01 Sede própria
Em estruturação
01 Sede própria
01 Sede própria
Em estruturação
Em estruturação
Em estruturação
Em estruturação
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CONCLUSÃO

Na Amazônia, a rede hidrográfica constitui papel determinante na ocupação,
fixação e desenvolvimento da região. As populações amazônicas possuem raízes
históricas e culturais vinculadas a pesca artesanal, que assume imensa relevância
socioeconômica visto que constitui fonte vital de alimentação, cultura, lazer,
ocupação de mão-de-obra (trabalho) e geração renda, sendo esta atividade, o
principal meio de sobrevivência para significativa parcela das comunidades
ribeirinhas.
A pesca artesanal assume grande importância socioeconômica para o Estado
de Rondônia. Segundo a publicação oficial mais recente (atualizada), divulgada em
2012 pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a Produção Pesqueira Artesanal
no Estado de Rondônia contribuiu com aproximadamente 25% (por cento) da
Produção Total de Pescado em Rondônia produzida no ano de 2011, que foi de
15.890,30 toneladas (t).
Porém, conforme constatado durante a Etapa Pesquisa de Campo, diversos
fatores presentes dentro da conjuntura ou dinâmica produtiva pesqueira comprovam
que a Pesca Artesanal no Estado de Rondônia apresenta a sua produção superior à
aquela divulgada no Último Boletim Estatístico da Pesca (2012), contribuindo desta
forma, com uma parcela/participação ainda maior na Produção Pesqueira estadual,
realçando ainda mais a sua contribuição para o desenvolvimento de Rondônia.
A rede hidrográfica de Rondônia é composta por 7 (sete) Bacias, destacandose as Bacias do Madeira, Guaporé e Mamoré, que interligados nessa ordem formam
uma só calha e concentram a maior parte da produção pesqueira artesanal
rondoniense. Na Bacia do Rio Madeira e na região do Vale do Guaporé-Mamoré
estão situadas as 04 (quatro) maiores colônias de pescadores do Estado.
A pesca artesanal é realizada ao longo de todo o território rondoniense, nesse
aspecto, as Colônias de Pescadores encontram-se localizadas em 17 (dezessete)
dos 52 (cinquenta e dois) municípios rondonienses, representando 33% do total.
A vasta variedade de espécies é encontrada em vários municípios do estado
de Rondônia, e os pescadores artesanais combinam objetivos comerciais e
subsistência.
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A pesca artesanal em Rondônia caracteriza-se por se desenvolvida com
regularidade, respeitando o período estabelecido para o defeso, que dura em média
de 04 (quatro) meses anuais, iniciando em 15 de novembro (15/11) e finalizando em
15 de março (15/03). Esse período corresponde a fases mais sensíveis/críticas dos
ciclos de vida dos peixes como a época de procriação/reprodução e de seu maior
crescimento, e por esta razão é proibido a captura de determinadas espécies
pesqueiras.
Durante este período (defeso), os pescadores registrados profissionalmente
têm o direito de receber o “seguro defeso” ou “auxílio defeso”, pago pelo Governo
Federal, custeado com recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT). O auxílio defeso é concedido mensalmente aos pescadores artesanais
profissionais regularizados e o seu valor corresponde a 01 (um) salário mínimo, ou
seja, R$ 954,00 (ano de 2018).
A Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal é constituída por 03 (três) etapas:
01 – Captura do Pescado: Produção Pesqueira;
02 – Processamento ou Beneficiamento da Produção;
03 – Comercialização do pescado.

Os petrechos ou equipamentos utilizados na prática atividade pesqueira são
rústicos e os insumos e matérias-primas (como as linhas e anzóis) geralmente são
adquiridos/comprados no comércio local. Os materiais pesqueiros como as redes,
malhadeiras e tarrafas são fabricados/confeccionados pelos próprios pescadores
artesanais, e geralmente, contam com a colaboração de seus familiares.
A cada retorno da pescaria, os materiais empregados (malhas) passam por
remendos e consertos em sua estrutura visando a próxima viagem (pescaria
seguinte). Os equipamentos para a realização da atividade pesqueira artesanal
rondoniense utilizados com maior frequência são os seguintes: rede de cerco, rede
de emalhe, linha, anzol, tarrafa, espinhel, arpão e arrasto simples.
A Produção Pesqueira Artesanal do Estado de Rondônia é obtida através do
emprego de uma Metodologia de Produção. A Metodologia consiste na utilização de
Métodos Pesqueiros Tradicionais e de Petrechos Pesqueiros.
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Os Métodos Pesqueiros são os seguintes:


Método de Emalhe;



Método de Cerco;



Método de Tarrafa;



Método de Arrasto;



Método de Espinhel;



Método de Arpão.

Os Métodos de Emalhe, Cerco e Tarrafa são responsáveis por mais de 70%
(por cento) da produção pesqueira artesanal em Rondônia.

Quantos aos Tipos de embarcações:


Embarcações

de

pequeno

porte:

Capacidade

de

armazenamento mínima de 300 (trezentos) quilos (kg) e capacidade
máxima de 700 (setecentos) quilos (kg);


Embarcações de médio porte: Capacidade mínima de

1.000 (mil) quilos (kg) ou 1 tonelada (t) e a capacidade máxima de
3.000 (três mil) quilos (kg) ou 3 toneladas (t).

Em relação aos Custos de Produção Pesqueira (CPP):


Embarcações de pequeno porte: A duração média de

captura é de 1 (um) a 2 (dois) dias e o custo é de R$ 185,00 (Cento e
Oitenta e Cinco) reais;


Embarcações de médio porte: A duração média de

captura são de 10 (dez) a 15 (quinze) dias e o custo é de R$ 1.650
(Hum mil, seiscentos e cinquenta reais).
Na atividade pesqueira artesanal, o combustível representa o maior custo
variável representando de 40,01% (por cento) em embarcações de médio porte e
aproximadamente 32,43% (por cento) em embarcações de pequeno porte, seguido
pelo gelo utilizado na conservação do pescado (produção pesqueira) que representa

186

24,24% (por cento) em embarcações de médio porte e 27,03 % (por cento) em
embarcações de pequeno porte.
Já a depreciação e a mensalidade da Colônia de Pescadores a qual o
pescador profissional é filiado, ambos custos fixos (CF), representam 4,84% (por
cento) e 1,81% (por cento) em embarcações de médio porte, e 5,95% (por cento) e
2,16% (por cento) nas embarcações de pequeno porte, respectivamente.
Ao analisar a Produção Pesqueira (Espécies capturadas) em
Rondônia:
Os maiores percentuais das espécies capturadas são representados pelos
caracoídes, destacando-se as espécies curimatã, pacu, jaraqui, branquinha,
jatuarana, piau, sardinha, pirapitinga e tambaqui que representam um total de 70%
(por cento) da captura comercial.
Os bagres totalizam 25% (por cento) da produção, tendo na espécie dourada,
a sua maior expoente, seguida pelo filhote, surubim, pirarara, jaú, piramutaba e
outros bagres menores.
Caracterização da mão-de-obra pesqueira artesanal em Rondônia:


Em Rondônia, no ano de 2015, existiam 5.229 pescadores

profissionais filiados nas Colônias de Pescadores;


A Colônia de Pescadores de Porto Velho, Z-1 Tenente Santana,

apresenta 2.500 pescadores filiados, representando 47,81% (por cento) do
total de pescadores artesanais;


A maioria das Colônias apresentam sua participação entre

0,75% a 5% (por cento) do total de pescadores profissionais existentes em
Rondônia;


As pescadoras artesanais (gênero feminino) correspondem

40,30% (por cento), equivalente a 2.107 pescadoras artesanais;


Os pescadores artesanais do gênero masculino representam

59,70% (por cento), correspondendo a 3.122 pessoas;


A mão-de-obra é composta, em quase sua totalidade, por

trabalhadores que apresentam um baixo índice de escolaridade e que não
possuem qualificação;
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A população de pescadores se encontra num estágio de

envelhecimento (avanço da faixa etária), e a população jovem está perdendo
cada vez mais espaço no setor pesqueiro.
A pesca artesanal representa uma das relevantes fontes de ocupação de
mão-de-obra, gerando cerca de 40 (quarenta) mil empregos diretos e indiretos,
alimentação (soberania alimentar e nutricional) e renda (autonomia financeira e
econômica) para um grande contingente da população rondoniense.
Neste

aspecto,

aproximadamente

3%

(por

cento)

da

População

Economicamente Ativa (PEA) do Estado de Rondônia estão envolvidas (direta ou
indiretamente) com a atividade pesqueira artesanal praticada no Estado de
Rondônia.
Apesar dessa importância, emergem inúmeros problemas que têm dificultado
o desenvolvimento da atividade, tais como ausência de um parque industrial, mãode-obra desqualificada, desemprego no Estado, que acarreta na invasão do setor
pesqueiro por desempregados e trabalhadores informais, trazendo prejuízos para os
pescadores artesanais.
O

setor

de

revenda-comercialização

de

pescado

é

marcado

pela

informalidade. Em todas as Colônias de Pescadores de Rondônia, o pescado é
revendido por meio de ambulantes em feiras livres, mercados municipais, redes de
supermercados e pequenos quiosques (barracas) instalados nas zonas periféricas
dos municípios.
Este tipo de comercialização induz a uma rotatividade rápida, pois a falta de
armazenamento ideal e o hábito dos consumidores rondonienses de não consumir
peixe congelado torna o produto vulnerável a perda (perecibilidade), se for mantido
em estoque nas caixas de acondicionamento (isopores) por muito tempo.
A criação da Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado de
Rondônia (FEPEARO), fundada em 27 de maio de 1985, acarretou um maior
impulso ao associativismo pesqueiro, cujo setor abrange os seguintes municípios:
Porto Velho (representada pela Colônia de Pescadores Z-1 Tenente Santana,
com quadro atual superior a 2500 associados); Guajará-Mirim (representada pela
Colônia de Pescadores Z-2 de Guajará-Mirim, com quadro de 400 pescadores
associados); Costa Marques (Colônia Z-4, com cerca de 300 associados);
Pimenteiras do Oeste (representada pela Colônia de Pescadores Z-3 de Pimenteiras
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do Oeste, conta com 103 pescadores); São Francisco do Guaporé (Colônia Z-10 de
São Francisco do Guaporé conta com 129 pescadores); Cabixi (Colônia Z-11 de
Cabixi com 64 pescadores); Nova Mamoré (Colônia Z-13 de Nova Mamoré com 58
pescadores); Seringueiras (Colônia Z-16 de Seringueiras que apresenta 52
pescadores); Machadinho do Oeste (Colônia de Pescadores Z-5 de Machadinho do
Oeste, possui cerca de 284 associados); Ji-Paraná (Colônia Z-9 de Ji-Paraná possui
cerca de 235 associados); Presidente Médici (colônia Z-12 de Presidente Médici,
com cerca de 111 associados); Pimenta Bueno (Colônia Z-14, com cerca de 44
pescadores); Jaru (Colônia Z-15 de Jaru com cerca de 40 pescadores); Buritis
(Colônia Z-17 de Buritis com 75 pescadores); Candeias do Jamari: Representada
pela Colônia de Pescadores Z-6 de Candeias do Jamari, conta com cerca de 265
associados; Itapuã do Oeste: Representada pela Colônia Z-7 de Itapuã d‟Oeste.
Conta com 132 pescadores cadastrados; Ariquemes: A Colônia de Pescadores Z-8
de Ariquemes conta com cerca de 437 associados.
Projetos de estruturação Cadeia Produtiva, estímulos ao crescimento da
produção de pescado no país, fortalecimento do mercado interno, sustentabilidade e
organização do setor pesqueiro existem, e estudos comprovam sua viabilidade,
porém, efetivamente, eles têm que ser colocados em prática.
Por fim, enunciarei um conjunto de medidas com o intuito de alavancar o
progresso do Setor Produtivo Pesqueiro Artesanal do Estado de Rondônia e que
contribuam para alcançar o tão almejado Bem-Estar Social das tradicionais
populações ribeirinhas:
1-) Participação efetiva e qualificada dos pescadores artesanais e das
populações ribeirinhas na elaboração das Políticas Públicas voltadas ao Setor
Pesqueiro Artesanal: As políticas públicas, ainda deixam a desejar devido à falta
de participação efetiva e qualificada das populações ribeirinhas na definição das
diretrizes voltadas ao Setor Pesqueiro. Portanto, as políticas públicas devem ser
elaboradas conjuntamente com as populações pesqueiras ribeirinhas que residem e
utilizam os recursos naturais, estas tradicionais comunidades devem assumir o
transformador

papel

de

protagonistas

e

desenvolvimento e progresso socioeconômico;

participar

ativamente

do

seu
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2-) Investimentos em Infraestrutura Física e em Tecnologia Pesqueira:
Ressalta-se no presente trabalho a imperiosa necessidade de investimentos em
Infraestrutura Física dentro do Setor Produtivo Pesqueiro. O Setor Pesqueiro
Artesanal do Estado de Rondônia possui severas deficiências na Tecnologia
Pesqueira e Gerencial, havendo necessidade de um maior planejamento estratégico
e subsídios/apoio por parte dos Órgãos Institucionais em suas diferentes esferas
(Municipal, Estadual e Federal);
3-) Estruturação da Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal Rondoniense:
A consolidação econômica da pesca artesanal no Estado de Rondônia está
intimamente associada à estruturação da Cadeia Produtiva Pesqueira Artesanal,
com carências de unidades de beneficiamento, armazenamento e comercialização.
A melhoria da qualidade do pescado a ser comercializado e os processos de
intermediação continuam sendo os pontos mais críticos para o desenvolvimento da
pesca artesanal e para o aumento de renda dos pescadores.
Portanto,

os

investimentos

nesses

setores

da

cadeia

produtiva

(beneficiamento, armazenamento e comercialização) agregarão valor ao pescado
produzido, transformando-o em um bem alimentício de qualidade superior,
culminando, em um expressivo crescimento econômico e no notável aumento na
geração de emprego (mão-de-obra) e de renda para as populações pesqueiras
rondonienses;
4-) Investimentos na Educação e no Aperfeiçoamento Profissional das
populações ribeirinhas pesqueiras do Estado de Rondônia: O planejamento, a
elaboração e o desenvolvimento de projetos educacionais e de qualificação técnica
profissional

voltados

especialmente

para

essa

categoria

de

profissionais

(pescadores artesanais), devem ser o ponto inicial para alavancar o progresso do
Setor Pesqueiro Artesanal, além de ser uma ferramenta importantíssima na inclusão
social e desenvolvimento econômico dessas tradicionais populações;
5-) Fiscalização e o Combate da pesca predatória e clandestina e; a
Implantação de Legislações com estudos técnicos-ambientais: Desafios como
a degradação do meio ambiente, disputa pela posse e uso da terra, além da
exploração predatória dos recursos naturais são aspectos que contribuem para o
aumento das dificuldades para construção de sustentabilidade socioambiental das
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comunidades pesqueiras. Além disso, deve-se adotar uma legislação respaldada
com os devidos estudos técnicos e socioambientais.
As Leis criadas e aprovadas para o Setor Pesqueiro Artesanal devem ser
coerentes com a realidade dos pescadores, evitando prejuízos sociais, econômicos
e ambientais, como por exemplo, a implantação restrições de pesca em algumas
Bacias Hidrográficas de Rondônia sem dos devidos estudos técnicos e científicos;
6-) Preservação da História e da Identidade pesqueira e a Valorização
Cultural

das

comunidades

ribeirinhas:

Os

pescadores

artesanais

ao

desempenharem seu trabalho (atividade pesqueira) constroem profundas relações e
interações sociais. A pesca regularmente é praticada com familiares, amigos e
colegas de profissão dos pescadores artesanais, estabelecendo ricas trocas de
experiências e possibilitando aos pescadores adquirirem

conhecimentos e

aperfeiçoamento dos métodos pesqueiros. Além disso, todas essas convivências
pesqueiras resultam na construção de uma identidade coletiva, influenciando os
costumes e modos de vida, culminando no fortalecimento cultural das comunidades
pesqueiras artesanais.
Deste

modo,

da

prática

da

atividade

pesqueira

originam

relações

socioculturais que são expandidas e fortalecidas com o transcorrer do tempo,
produzindo laços culturais e afetivos (admiração, orgulho, respeito, gratidão e
pertencimento) que constituem o modo de ser e viver do homem ribeirinho. Os
pescadores artesanais possuem preciosos saberes e conhecimentos tradicionais,
sendo dotados de enormes cargas de cultura e tradição (vasto patrimônio
sociocultural) que carregam durante toda a sua vida e que devem ser preservados e
valorizados;
7-) Estímulos produtivos: Linhas de Crédito e financiamentos aos
pescadores artesanais com juros diferenciados aos aplicados no mercado:
Essa é uma importante medida para fomentar o estímulo ao crescimento da
produção pesqueira artesanal rondoniense, permitindo a aquisição e a manutenção
de redes, equipamentos e vários outros materiais de pesca, além de modernização e
reforma de embarcações (frota pesqueira), o que estabelecerá efetivas melhorias
nas condições de manipulação e conservação do pescado a bordo e benefícios
relacionados as condições de saúde e segurança do trabalhador.
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A possibilidade de os pescadores artesanais adquirirem linhas de crédito e
financiamentos com acesso a recursos e taxas de juros bancárias aplicadas de
formas reduzidas (mais baratas) para financiar e investir na sua produção
impulsionarão o crescimento da economia pesqueira no Estado de Rondônia.
Sendo assim, a pesca artesanal deve ser estudada e adotada como uma
referência para a construção de um modelo que viabilize a inclusão das
comunidades

ribeirinhas

e

que

contribua

para

a

melhoria

dos

padrões

socioeconômicos, respeitando as tradições e a cultura dessas populações. Isto
fortalecerá as bases necessárias para fomentar avanços efetivos nos indicadores
sociais (saúde, educação, saneamento, lazer, infraestrutura, dentre outros).
Melhora-se a qualidade de vida e preserva-se a identidade dessas populações a
partir de uma importante atividade socioeconômica.
Desta forma, com o passar do tempo, a atividade pesqueira tem adquirido
notável importância social e econômica em quase a totalidade das nações que
exploram (captam) os recursos pesqueiros, destacando-se pela capacidade de
fornecer alimentação protéica com reduzido teor de gordura (lipídios), sendo uma
relevante fonte de alimentação que contribui efetivamente para a segurança
alimentar e nutricional das populações e comunidades tradicionais, sobretudo em
regiões com baixo poder aquisitivo (zonas de pobreza e vulnerabilidade social),
onde esta atividade torna-se um dos sustentáculos basilares para a sobrevivência e
a manutenção destes habitantes. Ademais, a pesca atua como fomento (incremento)
as frentes de trabalho (empregos diretos e indiretos) e geração de renda,
contribuindo para o desenvolvimento da sociedade global.
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Fonte: Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura. MPA, 2011.

