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RESUMO 

Este estudo identifica e analisa os impactos socioeconômioos sobre os 

pescadores artesanais do Pecém, em decorrência da implantação do 

Complexo Industrial e Portuário daquela localidade. 

Através de levantamento de dados com aplicação de questionários, 

entrevista informal e observações, pode-se avaliar os aspectos sociais, 

técnicos e econômicos, bem corno a percepção desse grupo em relação à 

prováveis mudanças ocorridas com a implantação de uma estrutura como do 

porte de um porto 

Quanto à atividade da pesca artesanal não se observou grandes 

transformações positivas ou negativas significativas, exceto pelo aumento de 

produção próximo à estrutura portuária. Porém, em parte desse local, a pesca 

é restrita, por se constituir em uma zona de perigo às pequenas embarcações, 

levando à insatisfação e conflito entre os pescadores e o porto. No local perto 

da ponte de acesso à plataforma, a pesca é permitida, bastando para isso que 

o pescador faça uso de equipamentos de segurança como bóias e coletes 

salva-vidas. 

Em relação à renda dos pescadores, não se verificou mudanças 

significativas na renda gerada pela pesca_ O porto contribuiu como urna fonte 

de renda complementar, já que alguns pescadores além de trabalhar na pesca, 

prestam serviços ao porto. Observou-se, porém, decréscimo no número de 

pescadores ocasionado pelo abandono da atividade, atraídos pelas 

oportunidades de emprego criadas pelo porto. 

Do ponto de vista da dinâmica costeira, o porto trouxe mudanças 

positivas à praia que está maior, o mar está mais recuado e menos agitado. 

As mudanças negativas atribuídas à construção do porto referem-se aos 

impactos sociais como o aumento da prostituição e drogas. 

Em geral, pode-se afirmar com base nos dados obtidos, que o porto 

proporcionou mais vantagens do que desvantagens aos pescadores dessa 

localidade, mesmo que essas vantagens não tenham incidido diretamente 

sobre a pesca artesanal 
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AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS SOBRE OS 

PESCADORES ARTESANAIS PELA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO 

INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM (CIPP), SÃO GONÇALO DO 

AMARANTE, CEARÁ. 

1) INFIRODUÇÃO 

A atividade extrativa do pescado na costa do estado do Ceará é 

realizada pelos sistemas de pesca industrial e artesanal, onde o primeiro 

caracteriza-se pelo uso de embarcações de grande porte, equipamentos 

sofisticados e pelo investimento em unidades de processamento e 

armazenamento. A pesca artesanal mostra uma situação inversa, pois há 

urna presença de embarcações de pequeno porte e com pouca autonomia, 

rudimentares apetrechos e métodos de pesca, dependência de intermediários 

e baixíssimos níveis de renda e remuneração. 

A pesca artesanal se constitui em uma atividade tradicional do litoral do 

Estado do Ceará, empregando muitas pessoas das comunidades litorâneas, 

pessoas que têm estreita relação com a natureza, em particular com o mar, 

de onde extraem a sobrevivência de suas famílias. 

De acordo com (NEVA 1990 apud FILHO, 1997), se considerarmos as 

relações de trabalho, poder-se-ia definir o pescador artesanal como aquele 

que exerce a pesca profissional de modo autônomo, com meios de produção 

próprios, sozinho ou com auxílio de familiares ou, ainda, em regime de 

parceria com outros pescadores, sem vínculo empregatício. Sua produção 

destina-se basicamente ao mercado interno, sendo comercializada "in natura" 

ou resfriada, na própria área de desembarque ou em outros mercados 

(PEREIRA 1987 apud FILHO, 1997). 

(TI-IAIM 1993, RIBEIRO NETO 1993 e SOUZA 1993), afirmam que a 

l~lação de pescadores artesanais do Estado do Ceará se encontra num 

estado de baixíssimo nível de renda e sujeição total a intermediários, daí a 

sua incapacidade na geração de recursos mínimos, o que acaba levando a 

um estado de dívida permanente. 



2 

Por outro lado, não há indícios da participação efetiva na distribuição de 

lucros provindos da produção pesqueira por parte dos pescadores artesanais, 

já que, como afirmam RIBEIRO NETO (1993) e GALDINO (1995), a 

comercialização da produção pesqueira cearense assume duas formas 

concretas, a saber a primeira, subordinada às empresas de pesca, em que 

os empresários detêm o direito superior de determinar o preço dos produtos 

das pescarias; e a segunda, subordinada ao sistema de intermediação (os 

intermediários assumem a centralização do poder de compra), no qual o 

armador fornece todos os bens de produção e insuetos ao pescador, o obriga 

a entregar-lhe toda a produção. Esse capital tem o poder de aglutinar os 

pescadores em torno desses intermediários, num padrão hierárquico de 

dependência. 

Alia-se ainda o fato de ser a pesca artesanal uma atividade de alto grau 

de insalubridade, apresentando graves problemas nas áreas de educação, 

saúde, previdência, habitacional, etc,, gerando desestimulo ao pescador_ 

Corno se não bastasse todas as dificuldades já citadas desse setor nos 

últimos anos, as comunidades tradicionais que habitam a zona costeira estão 

vivenciando um período de profundas e rápidas transformações de seus 

espaços. As atividades tradicionalmente desenvolvidas nestas zonas pouco a 

pouco vão sendo substituídas por novas atividades, tais como aqüicultura, 

turismo e indústria. 

Uma dessas comunidades atingidas pelas transformações é a chamada 

Vila do Pecém, situada no município de São Gonçalo do Amarante, como 

conseqüência da construção do Porto do Pecém. Este município foi escolhido 

para a implantação desta infra-estrutura portuária por possuir uma posição 

geográfica privilegiada em relação aos principais mercados de consumo 

internacional (Comunidade Européia e Estados Unidos da América) no atual 

processo de globalização da economia e também devido á maior 

profundidade da água na região, atingindo 16m de profundidade a pouco mais 

de 2 km da costa. 

Sabe-se da importância estratégica de um Complexo Industrial Portuário 

Para o Estado, na medida em que viabiliza o escoamento da produção, 

amplia os mercados e diversifica a pauta de exportações, conseqüentemente 

contribuindo para aumentar a participação do Estado no PIB brasileiro. 



3 

Enquanto os benefícios dos investimentos no porto são amplamente 

difundidos, pouco se conhece sobre os impactos socioambientais resultantes. 

Um empreendimento da dimensão do Porto do Pecém interfere em 

diferentes variáveis, tais como as condições naturais, uma vez que, por estar 

em área litorânea caracteriza-se como ambiente instável e de alta 

vulnerabilidade. Somado a isso, ressalta-se que as principais formas de 

poluição nas áreas portuárias estão associadas ao embarque, desembarque, 

transporte e manuseio de produtos derivados de petróleo ou produtos 

químicos que, por imprudência, imperícia ou acidente podem ser lançados no 

meio ambiente. 

Os impactos negativos causados pela poluição podem atingir as 

atividades de pesca artesanal costeira resultando na diminuição das capturas 

e redução da diversidade de espécies marinhas, afetando assim as 

comunidades nativas que subsistem da exploração dessa atividade. 

Quando da implantação do porto, a população do Pecém tomou 

conhecimento do projeto através dos principais meios de comunicação. A 

expectativa da população em geral era de que o empreendimento traria 

impactos positivos e negativos para comunidade. Entre os impactos positivos 

citam-se a ampliação do comércio, face a uma maior circulação da moeda na 

cidade e a geração de emprego, advindos da instalação da usina siderúrgica. 

Dentre os impactos negativos, a população temia mudanças nos hábitos da 

população local, pois seria bastante provável que a cidade perdesse sua 

tranquilidade , (RIMA/97). 

Quanto ao meio ambiente, a população não sabia reportar sobre as 

possíveis modificações na paisagem do lugar como resultado da implantação 

do empreendimento, (RIMA/97). 

Em relação ao deslocamento da população, foram 60 imóveis 

desapropriados; número de famílias entre proprietários, posseiros e 

moradores foram 86 (oitenta e seis); idosos desapropriados foram 06 (seis); 

número de casas que foram desapropriadas, 127 (cento e vinte e sete); total 

de famílias pobres, cuja indenização inferior a R$ 11.800,00, foram 20 (vinte); 

total de reassentamentos, com direito a terreno e casa, em áreas rurais 

agricultáveis, foram 20 (vinte); total de reassentamentos, em área urbana para 

aposentados foram 06 (seis), (RIMA/97). 
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2) OBJETIVOS: 

2.1) Objetivo Geral: 

Esta pesquisa visa identificar e avaliar os prováveis impactos 

socioeconômicos resultantes da construção do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém sobre os pescadores artesanais do Pecém. 

22) Os objetivos Especi s: 

Os objetivos específicos a serem perseguidos são os seguintes: 

• Caracterizar os pescadores artesanais quanto aos aspectos 

socioeconômicos; 

• Identificar e avaliar qualitativamente os impactos socioeconõ 

causados pela intervenção sobre os pescadores artesanais. 
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3) METODOLOGIA 

Esta seção apresenta inicialmente a área de estudo da pesquisa; 

fundamentos do diagnóstico socioeconômico das comunidades litorâneas; 

método de análise com as variáveis ou os indicadores socioeconômicos a 

serem avaliados; procedimento metodológico e por último a fonte de dados. 

3.1) Área de Estudo 

O município de São Gonçalo do Amarante foi instalado no ano de 1.921, 

possui uma extensão territorial de 845,8 km2  e uma densidade demográfica em 

2000, de 41,7 hablkm2, localizando-se na microrregião denominada Baixo Curu 

e Mesorregião Norte Cearense, cuja altitude da sede é 30m (IBGE 2000). Os 

limites do município são: ao norte — Paracuru, Paraipaba, e Oceano Atlântico; 

ao sul — Pentencoste; ao leste — Caucaia; ao oeste — Trairi, São Luís do Curú e 

Tururi:1. É constituído por 06 (seis) distritos, além de sua sede: Croata, Pecém, 

Serrote, Siupé e -Falba. O acesso ao município se dá pela BR-222 através das 

CE-156 e CE-085, ou então pela BR-222, via CE-423 e dista 56 km de 

Fortaleza (RIMA/97) 

Situado na zona litorânea do município de São Gonçalo do Amarante, a 

aproximadamente 40km de Fortaleza, o Distrito de Pecém foi criado por força 

da lei n° 6.512, do ano de 1963. A distância para a sede do município é de 25 

km por estrada interna ou então pela CE-423, com entroncamento na BR-222, 

(RIMN97). A Figura 1 mostra a localização do distrito de Pecém, bem como a 

área onde foi implantado o porto. 

Segundo Censo Demográfico do IBGE (2000), São Gonçalo do 

Amarante tem uma população total de 35.608 habitantes, sendo 62% (22,077 

hab.) localizada no meio urbano e 38% (13.531 hab.) no meio mal. Segundo o 

mesmo censo, Pecém tem uma população total de 7.460 habitantes, estando 

37% (2.765 hab.) vivendo na área urbana e 63% (4.695 hab.) na área rural. 

O estudo foi desenvolvido na Vila do Pecém, no Município de São 

Gonçalo do Amarante, mais precisamente com os pescadores artesanais. Os 

pescadores artesanais constituem-se no grupo de interesse que podem ter 

sofrido transformações em decorrência da construção do porto do Pecém. 



Figura 1- Pecém - São Gonçalo do Amarante — Ce 

e localização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém_ 

3.2) Fundamentos do Diagnóstico Socioeconômico 

Uma avaliação socioeconôrnica é uma ferramenta usada para prever os 

efeitos futuros de uma decisão política ou projetos e pode ser usada para 

assistir às pessoas afetadas em lidar com as mudanças. Além disto, permite 

um melhor entendimento da escala, distribuição dos custos e benefícios 

gerados pelas mudanças, procurando maximizar os efeitos positivos e 

minimizar os efeitos negativos dessas mudanças (NASCIMENTO, 2004). 

Os efeitos resultantes de políticas e projetos podem ser divididos em 

três categorias — econômicas, sociais e ambientais, Os efeitos econômicos 

referem-se a mudanças no bem-estar, independente se essas mudanças estão 

6 
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refletidas em fluxos monetários. Os impactos sociais referem-se a mudanças 

no nivel de coesão, vitalidade, confiança e demografia da comunidade. Os 

efeitos ambientais referem-se às mudanças na qualidade ambiental, Uma 

tomada de decisão equilibrada requer a integração e reconhecimento explícito 

dos impactos sociais, econômicos e ambientais de um projeto. 

Os indicadores socioeconômicos são um poderoso meio de representar 

o estado do componente humano dos sistemas costeiros bem como uma 

ferramenta para o desenvolvimento e implementação das estratégias, 

programas e projetos para a gestão integrada da zona costeira. 

Neste estudo o diagnóstico socioeconômico focalizará os aspectos 

socioeconômicos, especificamente os indicadores demográficos, sociais e 

econômicos, do grupo em estudo, bem como avaliará a percepção dos 

pescadores frente às prováveis mudanças após a implantação do Porto do 

Peoém. 

3.3) Método de Análise 

No diagnóstico socioeconômico das comunidades de pescadores 

artesanais, foram levantados indicadores para caracterizar a demografia, 

qualidade de vida e economia das famílias. Os dados foram coletados 

utilizando questionários semi-estruturados para os seguintes indicadores: 

• Demográficos: idade, estado civil, número de filhos, número de 

pessoas por familia; 

Infra-Estrutura: serviços de saúde (médica e odontológica), serviços de 

educação, tratamento do lixo, energia elétrica, fonte de água, 

instalação sanitária, pavimentação da rua; 

Estrutura Social: nível de escolaridade, renda média familiar, número 

de pessoas que contribuem para a renda familiar, transferência 

governamental (se a família recebe bolsa-escola, bolsa-familia, vale-

gás, aposentadoria, cesta básica ou outro), status da residência, tipo 

de residência, piso da residência, cobertura da residência, número de 



8 

associados por entidade, participação nessa entidade, documentação 

relativa ã pesca; 

Atividades Costeiras: tempo de atividade, número de membros da 

familia na pesca, espécies mais pescadas em quantidade e 

classificadas por ordem de importância, tipo de embarcação, status da 

embarcação, número de pessoas na embarcação, tipo de pescaria, 

tipo de arte de pesca utilizada, quantidade média de pescado por 

viagem, custo médio de produção por viagem, valor médio da 

produção por viagem e por pescador, tipo de processamento, local de 

comercialização, comprador da produção, existência de restrições efou 

proibições da pesca, conhecimento da punição efou multa, problemas 

que afetam a pesca; 

Em seguida, foi feita uma avaliação qualitativa da percepção dos 

pescadores artesanais quanto aos impactos socioeconômioos sofridos por 

eles. Neste aspecto, foram feitas perguntas, tendo como referência antes e 

depois da intervenção (construção do porto) com opções a serem 

selecionadas pelo respondente: não variou, aumentou, diminuiu, não sabe. 

Para cada questão investigada, foram também identificadas as razões que 

justificassem sua opção e feitos os percentuais dessas justificativas. As 

percepções dos impactos investigados foram os seguintes: 

* Sobre os Recursos Causados Pelas Atividades Humanas (porto efou 

outros fatores): número de pescadores, número de embarcações, tipo 

de arte de pesca, quantidade produzida, número de locais de pesca, 

custo da produção, número de postos de venda, preço do pescado, 

número de consumidores. 

• Impactos sobre a qualidade de vida, Conflitos e Problemas: qualidade 

de vida, condições de infra-estrutura, condições de trabalho (pesca), 

renda média familiar, conflitos e/ou problemas vivenciados, benefícios 

elou prejuízos ocasionados ao meio ambiente, benefícios efou 

prejuízos às manifestações culturais, mudanças no modo de vida local, 

mudanças na economia local. 
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3.4) Procedimento Metodológico 

Nesse estudo, optou-se por uma amostra não probabilística do tipo 

intencional (Levin 1987 apud TAHIM, 1995). Dentre esse tipo de amostra, foi 

utilizada a amostragem por tipicidade. Para Gil (1991), esse tipo de 

amostragem °consiste em selecionar um subgrupo da população que, alicivés 

de informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a 

população."Antes da definição da amostra, é necessário conhecimento da 

população e do subgrupo estudado. Com  este intuito foi selecionado um 

subgrupo da população na comunidade estudada. Supõe-se que este 

subgrupo apresente características homogêneas, cujas respostas permitam 

fazer inferências com certo grau de confiança, 

O método utilizado para análise consistiu primeiramente em entrevistas 

informais (junhol2006) com o presidente da colônia e alguns pescadores, a fim 

de se conhecer o dia a dia dos pescadores e obter informações para melhor 

elaboração do questionário que seria aplicado e se familiarizar com o local. O 

segundo passo foi a aplicação dos questionários, que levou dois dias (período: 

02 e 09fidho12006 ) para a coleta dos dados. 

O universo amostrai é formado por 212 pescadores cadastrados na 

colônia Z-6, no Pecém. Uma amostra de 40 pescadores foi obtida 

aleatoriamente, aos quais foram aplicados os questionários. Essa amostra 

corresponde a 19% do total de pescadores cadastrados_ 

Tabela 1 — Universo, amostra e freqüência amostrai dos pescador 

artesanais do Pecém. 

Localidade Pescador Fb 

Nb oh 

Pecém 

212 0,19 

Nh= Número total 

nh= Número da amostra 

Fh=Freqüência relativa 
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3.5) Fonte de Dados: 

Os dados são de natureza primária e secundária. Os dados primários 

foram obtidos através da aplicação de questionários e entrevistas. As 

entrevistas foram realizadas com o presidente da colônia e alguns pescadores_ 

Os questionários foram aplicados aos pescadores artesanais sobre os 

aspectos demográficos, sociais, econômicos e impactos do porto. Os dados 

secundários foram obtidos nas agências governamentais (IBGE, IBAMA, 

SEMACE, etc.), e serviram para caracterizar o município de São Gonçalo do 

Amarante, o distrito do Pecém e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 
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4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos para as variáveis 

sociais, técnicas, e econômicas estudadas, bem como a percepção dos 

pescadores às prováveis mudanças na atividade da pesca, em relação à 

implantação do Complexo Portuário do Pec;ém  

4.1) Demografia 

As Tabelas de 2 a 5 apresentam os parâmetros demográficos de idade, 

estado dvil, número de filhos e de pessoas por domicilio. 

Dos pescadores entrevistados, 27,5% encontram-se na faixa de idade 

entre 44 e 56 anos (Tabela 2), sendo que as faixas de 31a 43 e 57a 69 também 

foram significativas correspondendo a 25% cada uma. Vale destacar que mais 

da metade (52,5%) dos entrevistados ficaram numa faixa de idade entre 31 e 

56 anos. Também constatou-se um número considerável (25%) de pescadores 

na faixa entre 57 e 69 anos ainda em atividade, o que demonstra a importância 

da pesca para a formação da renda dessas famílias. 

Tabela 2 - D" 	-o de freqüências absoluta e relativa da faixa etária., 

segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

IDADE fi % 

18 a 30 8 20,0 

31 a 43 10 25,0 

44 a 56 11 27,5 

57 a 69 10 25.0 

70 a 82 1 2,5 

TOTAL 40 100 

orce: Dados da Pesquisa 



Na Tabela 3, observou-se que 65% dos pescadores eram casados. A 

categoria de outros, que inclui casais em regime de concubinato que podem 

fazer parte da categoria de casados, elevando, assim, o percentual daquela 

categoria para 80%_ 

Tabela 3 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do estado civil, 

segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

ESTADO CIVIL fi % 

soneira 7 17,5 

casado 26 65,0 

viúvo 1 2.5 

outro 6 15,0 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Observa-se na Tabela 4, que a maioria dos entrevistados possuem de O 

a 2 filhos. =respondendo a 40%do total. Este número de filhos ficou abaixo 

do esperado por se tratar de famílias de baixa renda. 

Tabela 4 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do número de filhos, 

segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

R' de filhos ti % 

O a 2 16 40,0 

3 a 5 11 27,5 

6 a 8 10 25,0 

9 OU mais 3 7,5 

TOTAL 40 100 

onte: Dados da Pesquisa. 

O número de pessoas por domicílio ficou entre 4 e 7 pessoas, faixa que 

corresponde a 52,5% (Tabela 5), acima da média do estado do Ceará que gira 

em tomo de 4 indivíduos por domicílio (IBGE, 2000). 
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Tabela 5 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do número de 

pessoas por domicílio, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

de pessoas por 

domicilio 

fi 

1 a 3 10 25,0 

4 a 7 21 52,5 

Bali 8 20,0 

1/ ou mais 1 2,5 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

42) Infra - Estrutu 

Este tópico abrange as Tabelas de 6 a 13 que apresentam a in 	ra- 

estrutura, à qual os pescadores têm acesso: assistência médica, assistência 

odontológica, educação, tratamento de lixo, energia elétrica, abastecimento de 

água, instalação sanitária e pavimentação_ 

Com relação aos serviços na área da saúde, verifica-se na Tabela 6, 

que 100% dos entrevistados têm acesso ao posto de saúde, no entanto, alguns 

reclamaram da falta de médicos em quantidade suficiente para satisfazer a 

população_ Já quanto à assistência odontológica 62,5% dos pescadores 

responderam que não têm acesso a este serviço, como mostra a Tabela 7_ É 

um índice alto e demonstra uma forte carência de acesso a esse serviço 

básico. 

Tabela 6 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa de acesso à serviço 

médico, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Posto de saúde fi % 

sim 40 100 

não O O 

TOTAL 40 100 
opte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 7 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa de serviço 

odontológico, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

ASSiStêfiCia odontológica fi 

sim 15 37,5 

não 25 62,5 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Em relação aos serviços de educação, 100% dos entrevistados 

declararam que Pecém dispõe de escola e creche (Tabela 8). 

Tabela 8 - Dístfibuição de freqüências absoluta e dativa dos serviços de 

educação, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Escola I creche fi 

sim 40 100 

não O O 

TOT 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Dentre os entrevistados, 97,5% declararam que o lixo é coletado pela 

prefeitura, corno constata-se na Tabela 9. Este elevado percentual deve-se ao 

fato dos peadores morarem na área urbana. No meio rural, espera-se que as 

residências enterrem, queimem ou joguem o lixo no meio ambiente. 

Tabela 9 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa das quanto ao 

tratamento do lixo dos domicílios, segundo os pescadores entrevistados no 

Pecém. 

Tratam ento do lixo 

Coletado 

Enterrado I queimado 

Meio ambiente (rio, mangue) 

fi 

39 

1 

o 

97,5 

2,5 

0,0 

TOTAL 40 	r 	100 
F e: 	a P 
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Com relação à energia elétrica, 100% dos entrevistados dispõem deste 

serviço público (Tabela 10). Já com relação à fonte de água 87,5% afirmaram 

ter acesso a rede pública, e apenas 12,5% usavam água de poço (Tabela 11). 

Tabela 10 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa quanto à energia 

elétrica dos domicílios, segundo os pescadores entrevistados no Pecém  

Energia el~ 	 fi o  

Sim 
	 100 

Não 

100 

o 
100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 11 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da fonte de água 

dos domicílios, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Fonte de água fi % 

Rede pública 35 87,5 

Poço 5 12,5 

Outro O 0,0 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

De acordo com a Tabela 12, 80% dos domicílios dos pescadores estão 

ligados à rede pública de saneamento. Quanto à pavimentação da rua dos 

domicílios dos pescadores, 82,5% moram em rua de calçamento, (Tabela 13). 

Tabela 12 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa dos domicílios com 

instalação sanitária, segundo os pescadores entrevistados no Recém. 

Instalação sanitária fi 

Rede de saneamento 32 80,0 

Fossa séptica 8 20,0 

Não tem 0,0 

TOTAL 40 100 

Dados da Pesquisa Fo 

TOTAL 
	

40 
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Tabela 13 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da pavimentação 

dos domicílios, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Pavimentação da rua 	 fi 

Rua de areia / terra 
	

7 

batida 

Calçamento 
	

33 

TOTAL 40 

Fonte: Dados da Pesquisa 

4.3) Estrutura Social 

As Tabelas de 14 a 24 abrangem os parâmetros da estrutura social onde 

os pescadores estão inseridos. 

Com relação ao nível de escolaridade 55% dos pescadores são 

analfabetos ou possuem o primário incompleto (Tabela 14), o que aponta um 

baixo nível de escolaridade dos pescadores. Mais grave ainda é o nível de 

analfabetismo que alcança 20% dos pescadores entrevistados. Apenas 5 

pescadores estavam cursando a alfabetização de jovens e adultos. 

Tabela 14 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do nível de 

escolaridade, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Escolaridade fi 

Analfabeto 8 20,0 

Primário incompleto 14 35,0 

Primário completo 4 10,0 

1° grau incom 	o 2 5,0 

1° grau come 4 10,0 

2° grau incompleto 2 5,0 

2e  grau completo 1 2,5 

Educação de adultos 5 12,5 

TOTAL 	i 40 100 

17,5 

82,5 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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A renda média familiar dos pescadores compreendida entre R$300,00 e 

R$400,00 abrangem 37,5% dos entrevistados (Tabela 15). Representativo 

também foi o percentual de pescadores recebendo mais de R$ 400,00 que 

corresponde a 30% dos respondentes. Cerca de 52,5% das famílias contava 

com 2 pessoas contribuindo na formação da renda familiar (Tabela16). Com 

relação à transferência governamental, 77,5% das famílias são beneficiadas 

(Tabela 17), pelos programas de bolsa-escola, bolsa-família vate-gás, 

aposentadoria, sendo a bolsa escola a mais citada. 

Tabela 15 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da renda média 

familiar, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Renda média familiar (R$) 
	

fl 

120,00 a 180,00 	 7 	 17.5 

180,00 a 300,00 	 6 	 15,0 

300,00 a 400,00 	 15 	 37,5 

400,00 ou mais 	 12 	 30,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 16 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do número de 

pessoas que contribuem para a formação da renda familiar, segundo os 

pescadores entrevistados no Pecém. 

N° de pessoas que contribuem para 

a formação da renda familiar 

TOTAL 40 	 100 

1 

2 

3 ou mais 

13 

21 

6 

40 

32,5 

52,5 

15,0 

100 TOTAL 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 17 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da existência de 

transferência governamental, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Transte.rência 

governamental 

fi 

Sim 31 77,5 

Não 9 225 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Quanto ao status residencial, 72,5% possuem casa própria (Tabela 18), 

sendo todas elas de alvenaria (Tabela 19); 825% das residências têm piso de 
cimento (tabela 20) e todas as residências têm cobertura de telha (Tabela 21), 

Tabela 18 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do status da 
residência, segundo os pescadores ent 	avistados no Pecém. 

Status da residência fi % 

Própria 29 72,5 
Alugada 7 17,5 
Outros 4 10,0 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 19 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do tipo de 

residência, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

 

Tipo de residência 	 fi 

    

       

 

Alvenaria 	 40 
Taipa 

Outros 	 o 

 

0,0 
0,0 

100 

  

 

TOT 

    

       

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 20 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do tipo de piso da 

residência, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Piso da residência fi  

Cerâmica 5 12,5 

Cimento 33 82,5 

2 5,0 Terra batida 	j  

TOTAL 40 /00 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 21 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do tipo de cobertura 

das residências, segundo os pescadores entrevistados no Pecérn. 

Cobertura da residência ti 

Zinco 0 0,0 

Telha 100 100 

Palha O 0,0 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Com relação ao número de pescadores registrados na colônia Z-6 

(Pecém), 97,5% deles eram registrados apenas na colônia e 2,5% faziam parte 

tanto da colônia quanto da associação comunitária (Tabela 22). Exatamente 

62,5% dos pescadores freqüentavam até duas vezes por mês a entidae à qual 

era filiado (Tabela 23). Já no tocante à posse de documentos relativos à pesca, 

apenas 7,5% tinham somente a carteira da colônia, enquanto 92,5% possuíam 

pelo menos os documentos: Colônia, SEAP (Secretaria Especial de Aqüicultura 

e Pesca) e/ou Capitania (Tabela 24). Este elevado percentual pode ser 

determinado pela exigência do pescador ser cadastrado na SEAP para receber 

os benefícios do seguro no período do defeso da lagosta. 
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Tabela 22 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do número de 

associados por entidade, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

 

Número de associados por 
	

fi 

entidade 

 

 

Colônia 
	

39 

Associação comunitária 
	 o 

Colônia associação 
	

1 

comunitária 

97,5 

O, 

2,5 

 

TOTAL 100 

   

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 23 - Cistri imo de freqüências absoluta e relativa da participação, 

segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Freqüência da 

participação 

fi 

Nenhuma O 0,0 

1 a 2 vezes por mês 25 62,5 

2 a 3 vezes por mês 15 37,5 

TOTAL 40 100 

Fonte: Da da Pesquisa 

Tabela 24 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da documentação 

relativa a pesca, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Documentação relativa à 

pesca 

ft 

Nenhuma O 

Colónia 3 

Colônia / SEAP 5 

Colônia / Capitania 15 

Colônia 1 SEAP/ Capitania 17 

TOTAL 40 

0,0 

7,5 

12,5 

37,5 

42,5 

100 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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4.4) Atividades Costeiras 

As Tabelas de 25 a 41 apresentam os dados que caracterizam a 

atividade pesqueira, suas leis e normas e os problemas enfrentados pelos 

pescadores_ 
Dos pescadores entrevistados, 30% têm entre 41 anos ou mais de 

atividade, 25% têm entre 31 e 40 anos de atividade, como mostra a Tabela 25, 

tempo que demonstra praticamente uma vida inteira dedicada a essa atividade 

com urna força de trabalho experiente. 

Tabela 25 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do tempo de 

atividade (anos), segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Tempo de atividade 
	

fi 

(anos) 

	

1 a 10 	 5 
	

12,5 

	

11 a 20 
	

17,5 

	

21 a 30 	 fi 
	

15,0 

	

31 a 40 	
1 	

10 
	

25,0 

41 ou mais 	 12 
	

30,0 

	

TOTAL 
	

40 	 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Dos entrevistados, 55% têm um membro da família que é pescador 

segundo (Tabela 26). Uma parcela considerável de 32,5% possui duas 

pessoas da família atuando na pesca, isto demonstra que a pesca pode ser 

caracterizada como uma atividade familiar. 



Tabela 26 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do número de 

membros da família que atuam na pesca, segundo os pescadores 

entrevistados no Pecém. 

Número de membros 

família na pesca 

fi 

21 52,5 

2 13 32,5 

3 ou mais 6 15,0 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A Tabela 27 apresenta as espécies mais pescadas em quantidades e 

classificadas por ordem de importância pelos pescadores do Pecém. As cinco 

mais pescadas foram: cavala (80%), anacé (65%), camarão (45%), as quais 

foram classificadas por eles, como sendo pescado de primeira; serra (42,5%), 

classificado como de segunda e biquara (42,5%), como de terceira 

Tabela 27 - Distribuição de freqüência relativa das espécies mais pescadas e 

classificadas por ordem de importância, segundo os pescadores entrevistados 

no Pecém. 

Espies Classifica 	o Percentagem (%) 

Cavala 1° 80,0 

Ariaco 1°  65,0 

Camarão 45,0 

Lagosta 1° 25,0 

Camurupim 10 15,0 

Serra 110 42,5 

Beijupirá 110  37,5 

Bonito 11° 37,5 

Biquara 1 42,5 

Arraia 111° 40,0 
_ 

e: ados da Pesq 



Número de pessoas na embarcação fi 

1 a2 12 30,0 

3 a 4 26 65,0 

5 ou mais 2 5,0 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Com respeito ao tipo de arte de pesca utilizada, segundo a Tabela 31, a 

maioria entrevistada utiliza mais de um tipo de arte de pesca, fazendo com que 

a soma das freqüências relativas seja mias de 100%. A arte de pesca que mais 
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(Tabela 29), denominada por eles de pesca de "canto" (lugar reservado na 

embarcação) e o número de pessoas por embarcação é de 3 a 4 pescadores, 

representando 65% das respostas (tabela 30). 

Tabela 28 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do tipo de 

embarcação, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Tipo de embarcação fi ok 

Jangada 22 55,0 

Canoa 9 22,5 

Paquete 8 20,0 

Lancha 1 2,5 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 29 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do status da 

embarcação, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Status da embarcação fi % 

Própria 20 50,0 

Terceiros 20 50,0 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 30 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do número de 

pessoas na embarcação, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 
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se destacou foi linha/anzol (85%). Observa-se também que 65% pescam com 

rede simples e 50% com manzuá, sendo estas as três artes de pesca mais 

utilizadas. Vale destacar que a percentagem do uso do manzuá predominou 

sobre o uso da caçoeira (rede de arrasto de fundo e que com freqüência 

provoca a destruição do habitat da lagosta, além de ser uma arte de pesca com 

pequena seletividade), o que pode demonstrar um certo grau de 

conscientização do pescador, sendo o manzuá mais seletivo para a captura da 

lagosta. 

Tabela 31 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da arte de pesca 

utilizada, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Arte de pesca fi % 

Linha e anzol 34 85,0 

Rede simples 26 65,0 

Manzuá 20 50,0 

Caçoeira 17 42,5 

Rede de arrasto 

(camarão) 

18 45,0 

Outros (galão, arame) 4 10,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Quanto ao tipo de pescaria, 50% fazem pescarias tanto de ir e vir quanto 

de dormida, mas uma parcela considerável de 45% de pescadores faz somente 

pescarias de ir e vir (Tabela 32). Em relação ao custo médio de produção, os 

pescadores que não têm embarcação própria, pagam ao proprietário da 

embarcação no regime de meia, ou seja, 50% da produção é do proprietário, e 

os outros 50% é dividido entre os pescadores da embarcação. Já o custo 

médio de produção dos proprietários, (Tabela 33), 30% destes têm um custo 

médio em torno de 5 a 10 reais (despesas com gelo, comida). Este valor gasto 

está mais relacionado às pescarias de ir e vir, por serem predominantes. 
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Tabela 32 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do tipo de pescaria, 

segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Tipo de pesca fi % 

ire vir 18 45,0 

Dormida 2 5,0 

Ir e vir / dormida 20 50,0 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 33 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do custo médio de 

produção (R$)Ipor viagem , segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Custo médio de produção 

(R$)Ipor viagem 

(proprietário) 

ti 

5 a 10 f 12 30,0 

11 a 20 1 5 12,5 

Mais de vinte 3 7,5 

Gasto por conta do dono da 

embarcação 

20 50,0 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Observa-se na Taba 34, que 35% dos pescadores capturam uma 

quantidade média de pescado que gira em tomo de 5 a 10 Kg/por viagem, o 

que coincide o com um alto índice de pescaria do tipo ir e vir ( ver Tabela 32). 

lima parcela considerável de pescadores (27,5%) pescam em tomo de 10 a 20 

Kg/por viagem, 25% captura uma média de 20 a 30Kg/por viagem e somente 

12,5% capturam 30 Kg/por viagem ou mais o que coincide com um baixo índice 

de pescaria do tipo só de dormida (ver tabela 32). Supõe-se que a pescada do 

tiPo dormida possibilita uma maior captura, e conseqüentemente urna maior 
receita. 
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Tabela 34 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da quantidade média 

de pescado Kg/ por viagem, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Quantidade média de pescado 

Kg/por viagem 

fi 

 

TOTAL 

14 35,0 

11 27,5 

10 25,0 

5 12,5 

40 100 

5 a 10 

10 a 20 

20 a 30 

30 ou mais 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A Tabela 35 referente a receita média recebida pelo pescador por 

viagem mostra que 27,5% dos pescadores recebem em torno de R$ 20,00 a 

30,00. Estes dados são imprecisos devido à variabilidade de produção 

envolvida na atividade pesqueira. 

Geralmente, os proprietários das embarcações ficam com 50% da 

produção e 50% dos entrevistados eram proprietários (ver Tabela 29), pode-se 

suspeitar que a receita acima de R$ 40,00 pode corresponder às 

remunerações como pertencentes a eles. 

Tabela 35 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do valor médio da 

produção 	Kg/por 	viagem 	e 	por 	pescador 	, 	segundo 	os 	pescadores 

entrevistados no Pecém. 

Valor médio da produção R$/por 

viagem e por pescador 

fi 

10 a 20 6 15,0 

20 a 30 11 27,5 

30 a 40 6 15,0 

40 a 50 4 10,0 

50 a 60 6 15,0 

Acima de 60 7 17,5 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 



Tipo de 	 fi 

11 27,5 
28 70,0 
1 2,5 

40 100 

processamento 

Nenhum 

Gelo 
Evisceração 	1 

TOTAL 	f 
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Quanto ao tipo de processamento do pescado, a maioria dos 

entrevistados (70%), Tabela 36, apenas utiliza gelo para conservar o peixe, 

27,5% não faz nenhum tipo de processamento, e somente um pescador (2,5%) 

disse fazer evisceração antes da venda_ 

Tabela 36 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do tipo de 
processamento do pescado, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Com relação ac local de comercializRção, 60% dos entrevistados 
entregam o pescado diretamente à câmara de gelo (Tabela 37), e de acordo 

com a tabela 38, 80% dos pescadores vendem suas produções para 
intermediários ou marchantes, corno são chamados os abavessadores no locai, 
evidenciando a presença de agentes intermediando a cadeia de 
comercialização e dissipando margens que poderiam ser capturadas pelo 
pescador_ 

Tabela 37 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do local de 
comercialização do pescado, segundo os pescadores entrevistados no Pecérn. 

Locas de 

comercialização 

fi 

Praia 6 15,0 
Câmara de gelo I 24 60,0 

Praia 1 câmara de gelo 3 7,5 
Mercado 7 17,5 
TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da guisa 
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Tabela 38 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa dos agentes de 

comercialização, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Comprador da produção ft 

Intermediário 32 80,0 

Consumidor 3 7,5 

Intermediário 1 c€ nsumidor 5 12,5 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Em relação á existência de restrições eiou proibições à que os 

pescadores estão submetidos, 47,5% declararam que são proibidos de pescar 

na área de baliza do porto, por ser urna área de risco, 25% apontaram o 

período do defeso e área de baliza do porto como restrições à pesca (Tabela 

39). Quanto ao conhecimento de multa e/ou punição, no caso da pesca no 

porto por parte do pescador, 92,5% declaram ter conhecimento, como mostra a 

Tabela 40. As punições consistem da apreensão da embarcação pela capitania 

e sua liberação só é feita mediante o pagamento de uma multa diária no valor 

de R$20,00. No caso da pesca durante o período do defeso, o pescador tem o 

a lagosta apreendida e ainda pode ser preso, por tratar-se de um crime 

ambientRt.. Existe uma área próxima à ponte onde a pesca é permitida desde 

que os pescadores sejam habilitados pela capitania e utilizem os equipamentos 

de segurança exigidos por lei: colete salva-vidas e bóia. 
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Tabela 39 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da existência de 

restrições efou proibições da pesca, segundo os pescadores entrevistados no 

Pecém. 

Existência de restrições e' 

proibições da pesca 

fi 

Nenhuma restrição 3 7,5 

Período de Defeso da Lagosta 8 20,0 

Área de baliza do porto 19 47,5 

Período de Defeso da Lagosta 10 25,0 

Área de baliza 

TOTAL 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 40 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa do conhecimento da 

punição elou multa relativo à pesca indevida, segundo os pescadores 

entrevistados no Pecém. 

Conhecimento da punição 

e/ou multa 

É ti 

Sim 37 92,5 

Não 3 7,5 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Com respeito aos problemas que afetam a pesca, segundo os 

pescadores entrevistados, os três mais citados foram: a diminuição da captura 

causada pelo excesso de esforço de pesca (75%); falta de capacitação técnica 

para melhor beneficiamento do pescado (57,5%), e falta de incentivo 

governamental (50%) como mostra a Tabela 41. A s opiniões dos pescadores 

demonstram a preocupação que eles têm com a sustentabilidade da atividade, 

que envolve questão de produção, mercado e política governamental. 
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Tabela 41 - Distribuição de freqüência relativa dos problemas que afetam a 

pesca, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Problemas que afetam a pesca 

Disputa por boas áreas de pesca com outros pescadores artesanais  

eiou mergulhadores; 

Disputa por boas áreas de pesca com embarcações industriais eiou 22,5 

lanchas; 

Conflito de interesses entre os membros da colónia; 	 ; 15,0 

Diminuição da pesca devido ao efeito da degradação ambienta 2,5 

(poluição); 

Diminuição da captura causada pelo excesso do esforço de pesca; 	75,0 

Falta de incentivo governamental; 	 50,0 

Falta de capacítação técnica para melhor beneficiamento do ± 57,5 

pescado; 

Farta de ilnandarne para o 	da atividade da pesca; 	45,0 

Baixa procura pelo pescado; 	 ; 7,5 

Falta de uma cooperativa; 
	 7,5 

Outros 
	 0,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

4.5) Percepção dos Impados sobre os Recursos causados pelas Atividades 

Humanas (Porto do Pecém &ou outros fatores) 

Quanto à variação no número de pescadores após a implantação do 

porto, 50% dos pescadores responderam que este número diminuiu devido às 

oportunidades de trabalho surgidas com a implantação do porto, o que fizeram 

alguns pescadores deixarem a atividade (Tabela 42). Vale ressaltar que 40% 

dos respondentes disseram que houve um aumento no número de pescadores 

como resultado do ingresso de jovens na atividade, que se vêem sem 

oportunidade de trabalho. Estas duas opiniões aparentemente contraditórias 

evidenciam as mudanças ocorridas no marcado de trabalho local. 
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A Tabela 43 mostra as percepções dos pescadores quanto à variação 

no número de embarcações. A grande maioria (72,5%) está convencida de que 

houve um aumento no número de embarcações. Isto se justifica pela aquisição 

da própria embarcação pelo pescador que utiliza o seguro do defeso para esta 

finalidade. 

Tabela 42 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da variação do 

número de pescadores, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Variação no 

número de 

pescadores 

Justificativa fi 

Não variou 3 7,5 

Aumentou Maior número de jovens ngressando 

na pesca 

16 40,0 

Falta de oportunidade de trabalho 

Diminuiu • Mudança de atividade para empregar- 

se no porto. 

20 50,0 

Não sabe 1 2,5 

TOTAL 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 43 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da 

variação do número de embarcações, segundo os pescadores 

entrevistados no Pecém. 

Variação no número 	Justificativa 
de embarcaçõcz 

ft 

Não variou 6 15,0 
Aumentou 	 Aquisição da própria 

embarcação 
29 72,5 

Diminuiu 	 Abandono da pesca 3 7,5 
Não sabe 2 5,0 

TOTAL 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

No que diz respeito à mudança na arte de pesca, todos declararam que não 

houve mudança, embora tenha havido uma diminuição no tamanho da malha 
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da rede de arrasto para captura do camarão (Tabela 44). 

Tabela 44 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa à mudança da arte 

de pesca, segundo os pescadores entrevistados no Pecérn. 

Mudança da arte de pesca 
	

fl 

o 

40 	 100 

Mudou 

Não mudou 

TOTAL 40 	 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A Tabela 45 mostra que 55% da produção de pescado diminuiu, 

estando relacionado a urna depleção dos estoques de lagosta atribuída ao 

excesso do esforço de pesca, principalmente com o uso de caçoeira e 

compressores, e devido à proibição da pesca na área de baliza do porto. 

Tabela 45 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa à variação da 

quantidade da produção, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Variação da 	 Justificativa 

quantidade 

da produção 

Não variou ; 

Aumentou 	Aumento das áreas de pescaria 

(marambaias). 

Aumento de pescaria na área do 

porto, a área próxima à ponte 

tomou-se uma espécie do 

berçá 

Diminuiu 	• Proibição da pesca próximo a 

área de risco do porto. 

Excesso de esforço de pesca. 

Não sabe 

fi 

11 	27,5 

7 	17,5 

22 	55,0 

o 0,0 

TOTAL 	 40 	100 

Fonte: Dados da Pesquisa 



Variação no Justificativa 	 fi  

número de 

locais de pesca 

Não variou 

Aumentou 	qr,  Aumento de área de pesca 

próximo ao porto 

Aumento das áreas de pesca, 

com construção de marambaias. 

Diminuiu • Proibição de pesca próximo à 

área de baliza do porto. 

• Depleção relacionada ao 

excesso de esforço de pesca. 

 

Não sabe 

TOTAL 

16 40,0 

18 45,0 

5 12,5 

1 2,5 

40 100 
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Quanto à variação no número de locais de pesca, 45% declararam que 

houve um aumento da produção devido a construções de marambaias pelos 

próprios pescadores, juntamente com o aumento da área de pesca próximo ao 

porto, (Tabela 46) 

Tabela 46 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa à variação no 

número de locais de pesw, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Fite: Dados da Pesquisa 

Em relação ao custo de produção, 87,5% declararam que não houve 

variação (Tabela 47). Apenas 5% dos pescadores disseram ter despesas de 

manutenção com artes de pesca, para conserto de redes que se rasgam com 

carta freqüência e aquisição de equipamentos de segurança, tais como colete 

salva-vidas e bóias, que são equipamentos obrigatórios para a atividade 

pesqueira, e que está sendo exigido para se pescar na área próxima à ponte 

de acesso ao porto e a partir de 50m do atacador ou paredão do porto. 
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Tabela 47 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa à variação do custo 
de produção, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Variação do 
	

Justificativa 	 fi 
custo de 
produção 

Não variou 
	 35 	87,5 

Aumentou 	• Despesa com arte de pesca e 
	5 	12,5 

com equipamento de segurança 
Diminuiu 	 o 	o 
Não sabe 
	 o 	o  

TOTAL 
	 oo 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Quanto ao número de postos de venda, 57,5% disseram que não variou 
(Tabela 48), porém uma parcela considerável de respondentes (37,5%) 
declarou que houve um aumento no número de atravessadores. De acordo 
com 62,5% dos pescadores não houve aumento no preço do pescado (Tabela 
49). Já com relação à variação no número de consumidores, 75% informaram 
que houve um aumento considerável devido ao aumento de pessoas no Pecém 

após a chegada do porto e ao aumento da preferência pelo consumo de peixe 
motivado pela melhoria da saúde e da qualidade de vida (Tabela 50). 

Tabela 48 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa à variação do 

número de postos de venda, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Variação do 
número de postos 

de vendas 

justificativa 

Não variou 23 I 57,5 
Aumentou • Aumento de atravessado 13 32,5 
Diminuiu O 0,0 
Não sabe 4 10,0 

TOTAL 40 i 100 
Fonte: Dados da Pesquisa 



Justificativa 

5 12,5 

• Aumento da preferência peta 

qualidade de vida 

30 75,0 

• Aumento do número de pessoas 

no Pecém 

Alto preço do pescado 5 12,5 

O 0,0 

100 

fi Variação do 

número de 

consumidores 

Não variou 

Aumentou 

Diminuiu 

Não sabe 

TOTAL 

35 

Tabela 49 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da variação do 

preço do pescado, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Variação do 
preço do 
pescado 

justificativa fi 

Não variou 25 62,5 
Aumentou • Diminuição da oferta do 

pescado 
14 35,0 

• Aumento do preço para 
revenda (marchante) 

Diminuiu Aumento da oferta do pescado 1 2,5 
Não sabe o 0,0 

TOTAL 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 50 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da variação do 

número de consumidores, segundo os pescadores entrevistados no Pecém 

Fonte: Dados da Pesquisa 

4.6) Percepção da Qualidade de Vida, Conflitos e Problemas 

No que diz respeito á mudança na qualidade de vida, segundo Tabela 
51, 67,5% declararam que houve uma melhoria na qualidade de vida da 
população local, que pode ser atribuído ao aumento de oportunidade de 
emprego oferecido pelo porto e ao aumento na procura por peixe. Essa 
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especificamente à qualidade de vida do pescador, mas da população em geral, 
pois a maioria dos pescadores não tem nenhum vínculo de trabalho com o 
porto. Pode-se observar na Tabela 52, que 85% dos entrevistados perceberam 
melhorias nas condições de infra-estrutura, que certamente está relacionado 
com o aumento de investimentos na região atraídos pelo porto. 

Tabela 51 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa à variação da 

qualidade de vida da população do local, segundo os pescadores entrevistados 

no Pecém. 

Variação na 

qualidade de 

vida 

Justificativa fi % 

Não variou -- 12 30,0 

Melhorou • Aumento do número de 

empregos no porto. 

27 67,5 

• Aumento da procura pelo peixe. 

Piorou • Diminuição no preço do pecado. 1 2,5 

Não sabe .._ O 0,0 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Tabela 52 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa às mudanças nas 

condições de infra-estrutura, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Mudanças nas 
condições de 
infra-estrutura 

Justificativa fi  

Não mudaram -- 5 12,5 
Melhoraram • Aumento de investimentos na 

região e valorização da localidade 
29 85,0 

Pioraram -- O 0,0 
Não sabe -- 1 2,5 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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A Tabela 53 mostra que não houve mudança nas condições de trabalho 

na pesca, segundo a opinião predominante de 85% dos pescadores. Com  

relação à renda média familiar, 75% dos pescadores disseram que também 

não houve variação neste aspecto, pois a maioria dos pescadores não 

depende diretamente do porto, ou seja, não têm vínculo empregatício com o 

mesmo (Tabela 54). 

Tabela 53 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa às mudanças nas 

condições do trabalho (pesca), segundo os pescadores entrevistados no 

Pecérn. 

Mudanças nas 
	 Justificativa 

	 fi 

condições de 

trabalho 

	

Não mudara 
	

85,0 

Melhoraram 	Aumento das áreas de pescaria 	5 	12,5 

próximo ao porto_ 

	

Pioraram 	• Proibição da pesca na área de 
	 2,5 

risco do porto (área de baliza). 

	

Não sabe 
	 o 	ü,0 

TOTAL 
	

i00 

Fonte: Dados da Pesquisa 



Não variou 

Melhorou 

Piorou 

Não sabe 

Não tem vínculo empregatício 

com o porto. 

Geração de empregos 

(pescador e/ou família). 

Aumento da produção' /pescaria 

próximo ao porto. 

Menos área de pesca, devido à 

proibição da pesca na área de 

baliza do porto 

30 

9 22,5 

75,0 

o 	0,0 
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Tabela 54 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa à variação da renda 

média familiar após o porto, segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Variação da 

renda média 

familiar após o 

porto 

Justificativa fi 

TOTAL 40 	100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

tocante à existência 	conflitos 	problemas, de acordo com 

72,5%dos pescadores, como mostra a tabela 55, não há nenhum problema ou 

conflito vivenciado pelos pescadores. O que há é uma certa indignação e 

desobediência por parte de poucos pescadores (17,5%), que são proibidos de 

pescar na área de risco do porto, pois depois da implantação do mesmo, 

aquela área teve sua produção aumentada, por ter ali se constituído numa 

espécie de berçário e habitat favorável para alguns peixes. 

Vale ressaltar que atualmente os pescadores do Pecém estão em 

conflito com os pescadores da Tanga por bons locais de pesca, pois os 

pescadores da Taíba não aceitam que os pescadores do Pecém pesquem na 

área da Taiti  Os pescadores da Talha para impedir a pesca em suas águas 

colocam paus, pedras e objetos que possam rasgar as redes do grupo de 

pescadores do Pecém. Curiosamente, ambos os grupos de pescadores fazem 

parte da mesma colônia (Z-6), localizada no Pecém. 



Relacionados com atividade 
pesqueira 

Entre a pesca e outras 
atividades 

• Entre grupos de pescadores 
(mergulhadores e com 
pescadores da Taiba) 

Nenhum 

Conflitos 

eiou 

problemas 

29 	72,5 

0,0 

0,0 

4 	10,0 

Ei 	the os pescadores e o 
porto (proibição da pesca na 
área de baliza do porto)  

TOTAL 

	

7 	17,5 

	

40 	100 
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Tabela 55 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa da existência de 

conflitos efou problemas vivenciados, segundo os pescadores entrevistados no 

Pecém, 

Conflitos efou 	 Justificativa 	 fi 
problemas 

vivenciados 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Segundo maioria de 57,5% dos pescadores, o porto trouxe beneficio 

para o meio ambiente do Pecém, pois o mar está mais recuado e menos 

agitado, e a sua faixa de praia está maior. O paredão do porto agora funciona 

como um quebra-mar, mas pouco se sabe sobre os efeitos da dinâmica 

costeira sobre as praias vizinhas. Em relação a isso é preciso que se estude 

quanto á existência de conseqüências para outras localidades próximas ao 

Pecém. Outro benefício citado é que o IBAMA está mais presente com a 

criação de uma área de preservação (em terra), (Tabela 56). 



Tabela 56 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa dos benefícios efou 

prejuízos trazidos pelo porto ao meio ambiente (praia, mar, mangue, rios, etc...) 

segundo os pescadores entrevistados no Pecém. 

Benefícios efou 

prejuízos trazidos 

pelo porto ao meio 

ambiente 
_ 

Justificativa fi 

Nenhum — 17 42,5 

Benefícios e 	Recuo e calmaria do mar, 

e conseqüente aumento 

da faixa da praia 

e 	Presença maior do 

23 57,5 

IMA com a criação da 

área de preservação 

Prejuízos — O 0,0 

Não sai — O 0,0 

TOTAL 40 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Com respeito aos benefícios efou prejuízos trazidos pelo porto às 

tradições locais, de acordo com a Tabela 57, 7E5% dos pescadores 

entrevistados, relataram que houve melhorias neste aspecto, pois o porto 

patrona as velas das embarcações para as regatas e procissões e em troca a 

vela da embarcação leva o logotipo do patrocinador, fazendo propaganda da 

empresa do patrocinador. 
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Tabela 57 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa dos benefícios elou 

xejuízos trazidos pelo porto às tradições, segundo os pescadores 

entrevistados no Pecérn. 

Benefícios alou prejuízos 

trazidos pelo porto às 

rnanifestaçUs culturais (tais 

como: regatas, procissões) 

Justificativa 

Nenhum 
	

11 

Beneficios 	 • Patrocínios de 

velas para as 

regatas e 

procissões 

Prejuízos 

Não sabe 

TOTAL 

ponte: Dados da Pesquisa 

  

Dos entrevistados, 32,5% relacionaram o aumento de drogas e 

prostituição no Pecém como efeitos negativos trazidos peto porto e que afetam 

Je fok 	ma marcante o comportamento das pessoas do local (Tabela 58). 

Tabela 58 - Distribuição de freqüências absoluta e relativa das mudanças 

t'razidas pelo porto ao comportamento das pessoas, segundo os pescadores 

entrevistados no Pecém. 

Mudanças trazidas pelo 
porto ao comportamento 

das 	locais 

Justificativa. fi 

pcwoas 
Nenhuma mudança ,0 

Mudanças Aumento de drogas 4 10,0 
Aumento de 11 27,5 
Prostituição 

e 	Aumento de drogas I 
prostituição 

13 32,5 

Aumento de roubos 4 10,0 

TOTAL 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

27,5 



Mudanças trazidas pelo 
porto à economia local de 

Pecém 

Justificativa 

• Novas oportunidades de 
trabalho 

• Crescimento do comércio 

• Crescimento do turismo 

Emprego para pessoas de 
outras cidades 

Nenhuma mudança 

Mudanças 

0,0 

9Z5 

92,5 

40,0 

2,5 
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Com relação às mudanças trazidas pelo porto à economia local do 

Pecém, dos pescadores entrevistados, (92,5%), atribuíram ao porto à criação 

de novas oportunidades de trabalho e ao crescimento do comércio, como 

mostra a Tabela 59. 

Tabela 	Distf 	ibuição de 	üênda relativa das mudanças trazidas pelo 

porto à economia local do Pecém, segundo os pescadores entrevistados no 

Pecám. 

TOTAL 	 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

• Em termos de infra-estrutura a localidade apresentava uma situação 

bastante satisfatória de serviços básicos, como educação e saúde, 

embora alguns tenham reclamado que o posto não funcionava de forma 

satisfatória, pois faltavam médicos. Já em relação ao serviço 

odontológico deixa a desejar. 

• Com a implantação de um Porto de grande porte, houve mais 

investimento e melhorias no tocai como estradas, transporte, etc., 

tomando o lugar mais valorizado. 

• As condições de moradia dos pescadores do Pecém superam as 

expectativas, pois todos têm acesso à energia elétrica, saneamento 

básico e casa de alvenaria 

Com relação ao nível tecnológico utilizado na pesca, é muito 

simplificado. A jangada era o tipo de embarcação mais comum no local, 

tipo esse que permite viagens de ir e vir e dormida, tanto que esse 

regime de pesca é o mais praticado. 

Quanto ao tipo de arte de pesca, as mais citadas foram, nessa ordem, 

línhafanzol e rede simples, demonstrando assim a simplicidade e 

fragilidade do sistema produtivo, o que afeta diretamente a renda do 

pescador. 

• Em nível de comercialização, observa 	no que há forte dependência dos 

pescadores em relação a atravessadores ou S'  marchantes', como são 

chamados no local, vendendo sua produção para estes, não 

conseguindo assim boas remunerações. 

• Mesmo após a instalação do Porto, o que percebe-se é que o mesmo 

não trouxe tanta mudança para a pesca artesanal, o que houve de fato, 

foi que o local antes era caracterizado como área de pouca pescaria, e 

após sua implantação houve um aumento de pescaria naquela área, 

onde as estruturas como a ponte e o atracador ou paredão" constituem-

se em locais de procriação e moradia de algumas espécies. Porém, uma 

parte dessa área é proibida, por se apresentar riscos às pequenas 

embarcações, pois ti 	acta-se da área de baliza  das grandes 



embarcações. Essa situação é o ponto de conflito entre o porto e os 

pescadores. 

Há urna área próxirr -a à ponte que é permitida a pesca, bastando para 

isso, que o pescador esteja devidamente equipado com segurança 

(bóia, colete). isso na verdade é obrigatório e necessário, pois previne-

se acidentes. 

• Constatou-se a diminuição do número de pescadores, devendo-se este 

fato à mudança de atividade, empregando-se no Porto. Alguns não 

chegaram a abandonar a pesca, mas trabalham para o porto prestando 

serviços como operador de guindaste, complementando assim sua 

renda. 

• Um aspecto positivo observado foi que o Porto contribuiu para o 

aumento da faixa da praia, sua estrutura funciona como um quebra —

mar, deixando o mar menos agitado e mais recuado, pois antes o mar 

avançava destruindo casas. Não se sabe se houve conseqüências para 

outras localidades, quanto a isso é preciso realizar um estudo nas 

localidades próximas ao Pecém. 

No tocante a mudanças relativas ao comportamento, a grande maioria 

citou o aumento da prostituição e drogas como maiores pontos 

negativos, o que é típico em áreas portuárias. 

Sugere-se a criação de um projeto que promova interações entre 

profissionais capacitados, pescadores e os diversos segmentos 

governamentais, não-governamentais e empresas, visando á formação de 

cadeias, redes e banco de produtos, através de mercados específicos a 

serem definidos. 

O referido projeto poderá ter como base a ação conjunta entre 

profissionais e a Colónia de pescadores Z-6 do Pecém, focada no apoio à 

comercialização direta do pescado sem intennediação e ao beneficiamento do 

pescado, através de capacitação e assistência técnica, a fim de promover não 

só a geração de emprego e renda, como também atender de forma satisfatória 

á demanda pelo pescado, que aumentou depois da implantação do Porto do 

Pecém. Seria importante também oferecer aos pescadores do Pecém cursos 

de educação ambiental com o intuito de despertar a conscientização e o 

conhecimento do ambiente em que vivem. 
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ANEXOS 

ANEXO A - COMPORTAMENTO DA CURVA DE PRODUÇÃO E DE 

EMBARCAÇÕES AO LONGO DOS ANOS NOS MUNICÍPIOS: 

São Gonçalo do Amarante, Paraipaba, Paracuru e Trairí. 

DADOS DO ESTATPESCA - IBAMA 
ANOS:1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 

Média de Produção dos municípios: São Gonçalo do Amarante, Paraipaba, 
Paracuru e Trairí. 
Média de Embarcação dos municípios: São Gonçalo do Amarante, Paraipaba, 
Paracuru e Trairí. 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

a   

Média de Produção 

Média de Embarcaçã< 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Optou-se por realizar uma média das produções e das embarcações dos 
municípios acima citados, em decorrência da corrente marítima que tem 
sentido de leste para oeste, o que poderia influir ou "mascarar" os resultados. 

Constata-se que à medida que o número de embarcações aumentou ao 
longo dos anos, a produção de pescado apresentou instabilidade com depleção 
intercalada com aumento. Supõe-se que essa instabilidade seja natural da 
atividade da pesca, relacionada ao excesso de esforço de pesca, não tendo, 
assim, relação direta com o porto, o que pôde ser com constatado pela maioria 
dos pescadores entrevistados. 

Porém, observa-se que a partir de 2003 há um aumento da produção, 
mesmo com o aumento de embarcações, o que é positivo para o setor daquela 
região. 



ANEXO B — FOTOS DO PORTO DO PECÉM 

Figura 1 — Porto do Pecém - CE 

Figura 2 — Porto do Pecém - CE 
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Figura 3 — Porto do Pecém - CE 

Figura 4 — Porto do Pecém - CE 
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ANEXO C - FOTOS DA PESCA ARTESANAL 

Figura 5 — Jangada — Pecém - CE 

Figura 6 — Peixe Galo — Pecém - CE 
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Figura 9 — Porto das embarcações artesanais — Pecém - CE 

Figura 10 — Colônia dos Pescadores Z-6 — Pecém - CE 
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Figura 12 — Calçadão da Av. Beira Mar — Pecém - CE 

kNEX0 D - FOTOS DO PECÉ 

rigura ii — Calçadão da Av. Beira Mar — Pecém - CE 
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Figura 13 — Colégio — Pecém - CE 
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Figura 14 — Creche Comunitária — Pecém - CE 
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ANEXO E - QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔNIICO PARA OS PESCADORES DO PECÉM 

Entrevistador: 

 

Questionário N.: 	  

  

Município: 	  Local: 	  

Distância da sede do município (km): 	  Data: 	  

A — DEMOGRAFIA 

1.  Nome do respondente: 

2.  Sexo: ( 	} Masculino 	( 	) Feminino 

3.  Idade: 	anos 

4.  Estado civil: ( 	) Solteiro(a) 	( 	) Casado(a) 	( 	) Viúvo(a) ( ) Outro 

5.  Quantos filhos você tem? 

( 	) Nenhum 	( 	) Apenas I (um) 	( 	) se mais de 1, quantos? 

6.  Contando com você, quantas pessoas moram na sua casa? 

B - INFRA - ESTRUTURA 

I. Quais os serviços de saúde você utiliza? 

( 	) Hospital 	( 	) Posto de saúde 	( 	) Agente de saúde 	( 

( 	) Dentista 	( 	) Outros 

) Medicamentos 

2. Quais os serviços de educação você dispõe? 

( 	) Escola 	( 	) Creche 	( 	) Biblioteca 	( 	) Outro 

3. Qual o tipo de tratamento do seu lixo? 

( 	) Coleta 	( 	) Enterrado/ queimado 	( 	) Jogado no lixão 	( 

( 	) Jogado no meio ambiente (mata, rio, mangue) 	( 	) Outro 

) Aterro sanitário 

4. Qual o tipo de energia você utiliza'? 

( 	) Rede pública 	( 	) Outro 

5. Qual a fonte de água da sua casa? 

( 	) Rede Pública 	( 	) Rio, riacho ou vazante 	( 	) Poço 	( 

( 	) Açude ou lagoa 	( 	) Cisterna 	( 	) Outro 

) Comprada na porta 

6. Que tipo de construção sanitária a sua casa possui? 

( 	) Fossa séptica 	( 	)Rede de saneamento 	( 	) Esgoto à céu aberto 

( 	) Outro 
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7. 	Como é a sua rua? 

( 	) Rua de terra-batida ou areia 	( ) Rua de calçamento 	( ) Rua asfaltada 	( ) Outro 	 

C- ESTRUTURA SOCIAL 

1. Quantos anos de estudo você teve? 

( 	) Nunca estudou 	 ( 	) 1°. Grau completo (8 anos) 

( 	) Assina apenas o nome 	 ( 	) 2°. Grau incompleto (entre 9 e 11 anos) 

( 	) Primário incompleto (menos de 5 anos) 	 ( 	) 2°. Grau completo (11 anos) 

( 	) Primário completo (5 anos de estudo) 	 ( 	) Educação para adultos 

( 	) 1°. Grau incompleto (entre 6 e 8 anos) 

2. Qual a renda média mensal familiar? 

( 	) menos de R$ 60,00 	 ( 	) entre R$ 300,00 e 360,00 
( 	) entre R$ 60,00 e 120,00 	( 	) entre R$ 360,00 e 400,00 
( 	) entre R$ 120,00 e 180,00 	( 	) entre R$ 400,00 e 480,00 
( 	) entre R$ 180,00 e 240,00 	( 	) se mais de 2 SM, quanto? 
( 	) entre R$ 240,00 e 300,00 

3. Quantas pessoas contribuem para a formação da renda familiar? 	  

4. Alguém da sua familia recebe algum beneficio dado pelo governo (federal, estadual ou municipal) ? 

( 	) Bolsa-escola 	 ( 	) Aposentadoria 
( 	) Bolsa-renda 	 ( 	) Cesta-básica 
( 	) Vale-gás 	 ( 	) Outro 
Especifique: 

5. A casa em que você mora é: 

) Própria 	( 	) Alugada 	( 	) Cedida 	( 	) Outra 

6. Qual o tipo de sua moradia? 

1( 	) Alvenaria 	( 	) Palha 	 ( 	) Piso de terra batida 	( 	) Piso de cerâmica 

( 	)Taipa 	( 	) Coberta com telha 	( 	) Piso de cimento 	 ( 	) Outro 	  

7. Você é membro de alguma associação ? 

( 	)Não 	( 	) Sim. 	Caso afirmativo, onde? 

( 	) Colônia de pescadores 	( 	) Associação trabalhista 	( 	) Associação ambiental 

( 	) Associação comunitária 	( 	) Outra 	  

8. Você participa das reuniões com frequência ? 

( 	) Não 	( 	) Sim. 	Caso afirmativo, qual a frequência? 	  

D- ATIVIDADES COSIEIRAS 

1. Há quanto tempo você trabalha com a pesca? 

2. Quais os tipos de atividades pesqueiras você realiza e qual a sua significância? ( Ordem de importância ) 

meses ou anos 
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( 	) sirigado 	( 	) ariacó 	( 	) serra 	( 	) camurupim 	( 

( 	) pargo 	( 	) camarão 	( 	) lagosta 	( 	) beijupará 	( 

( 	) garoupa 	( 	) dourado 	( 	) xaréu 	( 	) bonito 	 ( 

( 	) tainha 	( 	) cavalinha 	( 	) agulha 	( 	) arraia 	 ( 

( 	) outros 

)camurim (robalo) 

) cavala 

) cangulo 

) cação 

3. E quais as espécies que você pesca mais em quantidade? 

( 	) lagosta 	( 	) camarão 	( 	) pargo 	( 	) ariacó 	 ( 

( 	) cavala 	( 	) xaréu 	( 	) cangulo 	( 	) arraia 	 ( 

( 	) outras 

) serra 

) cação 

4. Qual o tipo de embarcação que você pesca? 

( 	) Jangada 	( 	) Canoa 	( 	) Lancha 	( 	) Paquete ( ) Outros 

5. Qual o número de membros da sua familia que trabalha na pesca? 	 pessoas 

6. Qual o número de pessoas na embarcação? 	 pessoas. 

7. Qual a distância média dos locais de pesca? 	 metros 

8. Qual o regime de pesca? 

( 	) ir e vir no dia 	( 	) dois dias 	( 	) três dias 	( 	) mais de três dias 

( 	) outro 

9. Quanto à pesca no Pecém, existem algumas restrições ou proibições para os pescadores? 

( 	) Não 	( 	) Sim. 	Caso afirmativo, Quais são essas restrições? Existem punições? 

14. Quais os tipos de apetrechos de pesca utilizados? 

( 	) Linha 	( 	) Rede simples 	( 	) Manzuá 	( 	) Caçoeira 

( 	) rede de arrasto 	( 	) Outros 

11.. Os apetrechos de pesca são: 

( 	) Próprios 	( 	) Alugados 	( 	) Arrendados 	( 	) Comunitário 	( ) Outros 

12 ,Qual a quantidade média de pescado capturado por viagem? 	 Kg 

13. Qual o custo médio de produção de pescado por viagem? R$ 

14. Que tipo de processamento do pescado você faz? 

( 	) Somente gelo 	( 	) Evisceração 	( 	) Gelo e evisceração 	( 	) Salga 

( 	) Outro 



1. O número dos pescadores variou? 

( 	) Não variou 
	

( ) Aumentou 	( ) Diminuiu 	( ) Não sabe 

Por que? 	  

2. O número de embarcações variou? 	 L 

( 	) Não variou ) Aumentou ( 	) Diminuiu 	( ) Não sabe 

Por que? 

   

    

3. Os apetrechos de pesca que você utiliza mudaram? 

) Não mudaram 
	

( ) Mudaram 
	

( ) Não sabe 

Por que? 
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15. Qual o valor médio da produção, ou seja, do pescado capturado por viagem? R$ 

16. Onde é feita a comercialização da produção? 

( 	) Na praia 	( 	) Na colônia 	( 	) Na embarcação 	( 	) Mercado 

( 	) Outro 

17. Para quem a produção é vendida? 

( 	) Restaurante ou bar 	( 	) Intermediários 	( 	) Consumidor 

( 	) Colônia 	 ( 	) Outro 

( ) Turistas 

18. Quais os problemas que você acha que afetam a pesca? 

( 	) Disputa (briga) por bons locais ou áreas de pesca com outros pescadores artesanais; 

( 	) Disputa (briga) por bons locais ou áreas de pesca com embarcações industriais; 

( 	) Conflito entre interesses dos membros da associação ou colônia; 

( 	) Diminuição da pesca devido ao efeito da degradação ambiental (poluição, etc.); 

( 	) Diminuição da captura causada pelo excesso do esforço de pesca; 

( 	) Falta de incentivo governamental; 

( 	) Falta de capacitação técnica para melhor beneficiamento do pescado; 

( 	) Falta de financiamento para custeio da atividade da pesca; 

( 	) Baixa procura pelo produto; 

( 	) Outro 

Especifique: 

E- PERCEPÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS CAUSADOS PELAS ATIVIDADES 
HUMANAS ( PORTO DO PECÉM E OUTROS FATORES) 
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4. A quantidade da produção variou? 

( 	) Não variou 	( 	) Aumentou 	( 	) Diminuiu 	( 	) Não sabe 

Por que? 

5. A distância dos locais onde você pesca sofreu alguma variação? 

( 	) Não variou 	( 	) Aumentou 	( 	) Diminuiu 	( 	) Não sabe 

Por que? 

6. Houve variação no número de locais de pesca? 

( 	) Não variou 	( 	) Aumentou 	( 	) Diminuiu 	( 	) Não sabe 

Por que? 

7. O custo da produção variou? 

( 	) Não variou 	( 	) Aumentou 	( 	) Diminuiu 	( 	) Não sabe 

Por que? 

8. Quanto ao preço do pescado houve variação? 

( 	) Não variou 	( 	) Aumentou 	( 	) Diminuiu 	( 	) Não sabe 

Por que? 

9. O número de consumidores variou? 

( 	) Não variou 	( 	) Aumentou 	( 	) Diminuiu 	( 	) Não sabe 

Por que? 

10. O número de postos de venda sofreu alguma mudança? 

( 	) Não mudou 	( 	) Aumentou 	( 	) Diminuiu 	( 	) Não sabe 

Por que? 

11. Você percebeu alguma variação da qualidade ambiental e dos recursos naturais? 

( 	) Não variou 	( 	) Aumentou 	( 	) Diminuiu 	( 	) Não sabe 

Por que? 

F-  PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, CONFLITOS E PROBLEMAS 

1. A qualidade de vida mudou depois da chegada do Porto? 

( 	) Continua a mesma ( 	) Melhorou 	( ) Piorou 	( ) Não sabe 

Por que? 

  

  

2, As condições de infra-estrutura como: estradas, energia, água, telefonia, saneamento, etc, mudaram depois da 
construção do porto? 

( 	) Não mudaram 	( ) Melhoraram 	( ) Pioraram 	( ) Não sabe 

Por que? 	  
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Os seriços 

) Não 

r que? 

básicos como: educação, saúde, transporte, segurança, etc, mudaram depois do porto? 

mudaram 	( 	) Melhoraram 	( 	) Pioraram 	( 	) Não sabe 

Você 

) Não 

r que? 

cha que as condições de trabalho, ou seja , da pesca , mudaram depois do porto? 

mudaram 	( 	) Melhoraram 	( 	) Pioraram 	( 	) Não sabe 

A remia 

) Não 

r que? 

média da sua familia variou depois da chegada do porto? 

variou 	( 	) Melhorou 	( 	) Piorou 	( 	) Não sabe 

1 
Que tipos 

) N 

) Prob 

) Con 

,pecifiqu 

de conflitos e/ou problemas você e sua família estão passando hoje na comunidade? 

um problema, nenhum conflito 	 ( 	) Conflitos/problemas entre grupos de pescadores 

emas relacionados com atividade pesqueira 	( 	) conflitos entre a comunidade, pescadores e o porto 

itos/problemas entre a pesca e outras atividades 	do Pecém. 

Você 
lagt Is 

) Não 

) Sim, 

acha que o Porto trouxe algum beneficio e/ou malefício para o meio ambiente ( praia, mar, rios, matas, 
i etc, )? 

( 	) Sim, só trouxe maleficio(s) 	( 	) Sim, só trouxe beneficio(s) 

trouxe tanto beneficio(s) quanto maleficio(s) . 	Se afirmativo, quais? 

Quais  
tais corno 

1 

os beneficios ou prejuízos você acha que o porto trouxe para as manifestações culturais ( festas tradicionais 
regatas, procissões, etc, )? 

Que tipos  
prostitt 

) Nenhuma 

de mudanças você acha que o porto trouxe 	para comportamento das pessoas locais ? (drogas, 
*ção, violência, roubos, etc, ) 

mudança 	( 	) Sim, trouxe mudanças. Caso afirmativo, especifique. 

I. Que tip 

) Nznh 

) Nova 

) Outr 

• de mudanças o Porto trouxe a economia local do Pecém ? 

tu a mudança 	 ( 	) Crescimento do comércio 	( 	) Crescimento do turismo 

' oportunidades de trabalho 	( 	) Desemprego 	 ( 	) Baixos salários 

Obrigado pela colaboração! 
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