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1 - INTRODUÇÃO 

Em consonância com Carta de Acordo celebrada entre o PNUD/ICMBio/FADESP e 

executada pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, no âmbito do Projeto Manguezais do 

Brasil (BRA/07/G32), o presente documento apresenta o Relatório do Diagnóstico 

Socioambiental para criação de Reserva Extrativista Marinha no município de São João 

de Pirabas e ampliação da Resex Chocoaré Mato Grosso (município de São João de 

Pirabas) no estado do Pará. 

Os estudos, embora atinjam o mesmo município, foram realizados em períodos 

distintos. O diagnóstico para ampliação da Resex Chocoaré Mato Grosso foi realizado 

em setembro de 2015 e os estudos voltados à criação da Resex em São João de Pirabas 

em novembro de 2016. A região para a ampliação de Resex Chocoaré Mato Grosso 

está localizada no sul do município sendo uma região de influencia direta desta unidade 

de conservação. Já a região proposta para criação de uma unidade de conservação de 

uso sustentável está localizada ao norte/nordeste do município e possui área marinha. 

Em virtude da não assinatura do Decreto Presidencial para a criação Resex 

Viriandeua e ampliação da Resex Chocoaré Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de São 

João de Pirabas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aproveitou esse 

relatório elaborado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi e dividiu a área proposta para 

criação da Resex Virandeua em três novas propostas de criação de unidades de 

conservação. No âmbito municipal, a Resex Viriandeua, localizada na Baía de Pirabas 

no sentido Baía de Japerica. E no âmbito estadual, a RDS Itaranajá Pilões, localizada 

na Baía de Pirabas no sentindo Baía do Inajá e Arapepó, e Revis Tucundeua. As duas 

últimas serão criadas pelo Ideflor-bio e estão com os estudos técnicos finalizados para 

posterior consulta pública. A ampliação da Resex Choacoaré Mato Grosso culminou na 

proposta de criação da unidade de conservação municipal Resex Bom Intento, com uma  

diminuição da área proposta, abrangindo apenas o município de São João de Pirabas. 

No município de São João de Pirabas a perspectiva assim como as expectativas de 

criação de unidade de conservação federal em seu território tem forte implicação 

política. A região é uma das maiores produtoras de pescado e, portanto, reúne forte 

contingente de profissionais desta categoria que somados aos extrativistas ganha força 

quanto a disputas territoriais e políticas. A criação de territórios protegidos está implícita 

com o acesso aos serviços públicos como o Programa Bolsa Verde e o Programa Minha 

Casa Minha Vida, amplamente divulgado na região. Alguns desses programas foram 

utilizados em campanhas eleitorais, reforçado pela crise politico- administrativa 

municipal que reflete no posicionamento dos grupos de interesse voltados à criação de 

território protegidos. 

Muito embora os aspectos políticos tenham sido marcantes durante as atividades de 

levantamento de campo, estes não influenciaram diretamente as atividades da equipe 

para a realização dos diagnósticos. 

A fim de proporcionar uma leitura específica e didática para cada região estudada este 



documento está formatado em dois capítulos. O primeiro capítulo aborda dos dados 

referentes ao diagnóstico para a criação da Resex Bom Intento e o segundo capítulo 

aos estudos realizados para a criação da Resex Viriandeua. Os tópicos referentes à 

metodologia utilizada e áreas percorridas estão descritos em um único item com suas 

respectivas abordagens para cada região. Cabe ressaltar que os itens previstos no TdR 

que implicam em informações gerais sobre a região das comunidades visitadas se 

repetem em ambos capítulos.Os resultados obtidos em campo foram somados a dados 

secundários que permitiram uma possível análise pertinente as atividades previstas no 

Termo de Referência e estão descritos a seguir. 

 

2- METODOLOGIA E ÁREA PERCORRIDA 

O município de São João de Pirabas pertence à Mesorregião Nordeste Paraense e à 

Microrregião de Salgado, distando cerca de 199 km da capital do estado, Belém (Figura 

1). 

 

 

Figura 1- Localização do município no Estado do Pará e as áreas estudadas em São 
João de Pirabas. O circulo refere-se a área para criação da Resex no municipio de São 
João de Pirabas e a elipse a região de ampliação da Resex Chocoaré-Mato Grosso. 
Fonte: elaborado no lab. de sensoriamento remoto UAS/MPEG. 

 
Para a realização das oficinas seguiu-se um roteiro pré-determinado constando da 

apresentação da equipe, apresentação dos objetivos desse estudo, esclarecimentos 

sobre o que são reservas extrativistas e o processo de criação dessa categoria de 

unidade de conservação. Quando havia presença de lideranças locais e/ou 

representantes da Comissão Pró-Resex, ou do ICMBio estes tinham a palavra e por 

vezes abriam a oficina. 

Além disso, foram realizados exercícios participativos e em grupo que gerassem dados 



e informações complementares aos obtidos por meio da aplicação dos questionários. 

Os exercícios aplicados foram: o Diagrama de Venn, o Mapeamento Participativo das 

Áreas de Uso e a Matriz Histoecológica( a ser analisada no Produto 6). 

Os questionários foram aplicados junto aos moradores considerados chave1 (que foram 

entrevistados em profundidade). Durante as entrevistas, que tiveram duração média de 

2 a 3 horas, buscou-se obter informações como: a identificação da família, suas formas 

de organização social, uso da terra, sua dependência dos recursos naturais disponíveis 

no ambiente, os conhecimentos que detêm de sua área, e se sabem o que é uma 

reserva extrativista e o que esperam caso esta seja criada. 

A técnica de lista livre (BORGATTI, 1998) foi utilizada para coleta de dados 

etnobiológicos, incluindo fauna e flora. Esta técnica permite apontar quais itens 

pertencem ao domínio cultural, e referem-se a um grupo de palavras organizadas, 

conceitos ou sentença compartilhados (e não preferências pessoais). 

Os Diagramas de Venn, exercício realizado durante as oficinas, permitem captar quais 

as demandas de políticas públicas e quais as instituições “representam” a decisão e a 

implementação das políticas públicas almejadas pelos moradores. A fim de facilitar o 

entendimento dos participantes para o exercício, admitiu-se a inserção de elementos 

como ambientes (rios, mangues). 

Padronizou-se para todas as comunidades o tamanho e a cor dos círculos e foram as 

referências utilizadas para o grau de importância dado, pelos moradores, à 

instituição/órgão proposto (Figura 2). A distância dos círculos em relação à comunidade 

refere-se à presença e ação ou não da instituição/elemento ambiental/ órgão público/ na 

comunidade. 

 
Figura 2- Legenda da representação gráfica (círculos e cores) utilizados para o 
exercício do Diagrama de Venn, realizados nas comunidades. 
 

 
 
 

 

 

 

1 Entrevistas com informantes-chave são comumente utilizadas em pesquisas de campo, na 

perspectiva da etnografia. Nessa perspectiva, campo é entendido como um espaço social e físico 

cujas fronteiras são definidas em termos de instituições e pessoas ou atividades de interesse em 

um determinado espaço geográfico (BISOL, 2012). 

Grande importância Média importância Pouca importância 

Legenda: 



Trabalhou-se ainda utilizando pranchas com imagens e fotos de animais (mamíferos, 

aves, répteis e peixes e crustáceos) para auxiliar a identificação de ocorrência das 

espécies na área. Para a identificação da fauna e da flora citadas pelos entrevistados 

utilizou-se de referências bibliográficas específicas da região e consultas ao herbário do 

Museu Paraense Emílio Goeldi com fotos para identificação vegetal e a coleção 

faunística, e a base de dados do Ministério do Meio Ambiente e as Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente. 

Os estudos de Etnobiologia da pesca contemplaram conversas informais e observações 

dos apetrechos de pesca e técnicas de captura na região. Conversas informais com 

base em um roteiro pré-determinado contribuíram para o mapeamento institucional. 

Foram realizadas junto aos representantes de instituições governamentais e não 

governamentais que atuam na área contemplando suas ações exercidas na região, suas 

visões e entendimentos sobre a proposta de criação de uma unidade de conservação 

na categoria de uso sustentável. 

No período dos estudos para a ampliação da Resex Marinha de Chocoaré- Mato- 

Grosso visitou-se as comunidades de Bom Intento ( mais de 300 famílias); Jararaca (118 

famílias) Trevo (13 famílias) e sítio Água Boa (7 famílias). Neste último não foi realizada 

oficina e sim uma roda de conversa que contou com a participação de representantes 

das famílias e do Chefe da Resex Chocoaré- Mato Grosso, uma vez que não de 

disponibilizaram a participar da Oficina. 

A equipe foi acompanhada do chefe da unidade e de representantes da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. Visitamos em caráter esclarecedor comunidade de São 

Bento (localizada no município de Salinópolis e fronteiriça das comunidades 

supracitadas). Esta visita teve como objetivo esclarecer e mitigar possíveis conflitos 

sobre o processo de criação da Resex Marinha na região. Informações não corretas 

sobre a inclusão da região desta comunidade gerou desentendimentos locais. 

No estudo para a criação da Resex em São João de Pirabas, doravante S.J.Pirabas, a 

equipe foi acompanhada durante um período,por técnicos do ICMBio/COCUC e PNUD-

Manguezais. Na ocasião visitou-se as comunidades de Caraxió, Boa Esperança, 

Recreio, Ilário, Inajá , Vila do Açaí, Patauá, Murumuru, Japerica, Laranjal, Campo do 

Sal, além de bairros localizados na sede municipal com concentração de pescadores e 

principalmente extrativistas de caranguejo (figura 3). 

Com a participação dos técnicos do ICMBio e PNUD realizou-se uma reunião com o 

Secretário de Meio Ambiente e lideranças. Nesta reunião foi apresentada a rotina da 

equipe e as áreas a serem percorridas. Foram disponibilizados os contatos de lideranças 

como apoio nas comunidades a fim de facilitar a mobilização



 
 

Figura 3 - Áreas percorridas e comunidades visitadas no município de São João de 
Pirabas -PA



As oficinas ocorreram trabalhando-se com as comunidades Pólo (seguindo a lógica e 

estrutura municipal). Dessa forma agregaram-se as comunidades próximas e que 

possuem relações institucionais e administrativas (figura 4). 

 

Figura 4- Organograma das comunidades pólo em S.J.Pirabas. Fonte: Prefeitura 
Municipal. 

 
CAPÍTULO 1 : RESEX BOM INTENTO 
A proposta de ampliação da Resex Bom Intento é uma demanda dos comunitários da 

região de Bom Intento que surgiu em meados de 2007 e deu origem ao processo nº 

02070.003440/2010-09. A solicitação partiu da Associação de Moradores e Agricultores 

da Vila de Bom Intento – AMABIT e abrange as comunidades da Vila de Bom Intento, 

Vila de Água Boa, Vila do Trevo e Vila Jararaca, todas localizadas no município de São 

João das Pirabas, que abrigam cerca de 150 famílias (MMA, 2007-TdR). 

 
3 - RESULTADOS 

Para a apresentação dos resultados utilizou-se a itemização sugerida no Termo 

de Referência desta Carta de Acordo, em consonância com os resultados obtidos nas 

atividades de campo e informações da literatura que contribuíssem com algumas 

análises para melhor descrição dos resultados. 



3.1 - Identificação e caracterização da população tradicional envolvida na área 
Características gerais 

As 15 famílias entrevistadas2 das cinco comunidades visitadas são nucleares compostas 

por pai, mãe e filhos. Estas famílias envolvem um total de 58 pessoas, correspondendo 

a uma média de 4 pessoas por família, sendo 50% do sexo masculino e 50% do sexo 

feminino. 

No que se refere a faixa etária, a maioria dos entrevistados são adultos entre 31 a 60 

anos (23%), seguidos dos de 15 a 30 anos (30%); menores de 14 anos (27%) e apenas 

3% possuem mais de 60 anos (Tabela 1). A média de idade dos entrevistados foi de 48 

anos, sendo que o mais novo possui 22 anos e o mais velho 81 anos. Em relação aos 

membros da família a média de idade foi de 27 anos. 

Tabela 1- Idade dos entrevistados do município, 2016. 

 

Idade Frequência Percentual 
(%) 

< 14 anos 16 27 

15 a 30 anos 17 30 

31 a 60 anos 23 40 

> 60 anos 2 3 

   

            Fonte: dados da pesquisa. 

 
Quanto à naturalidade, todos os entrevistados nasceram no estado do Pará, sendo 79% 

naturais do município de São João de Pirabas, 9% de Salinas, 9% são de Capanema e 

3% de Peixe Boi. 

A grande maioria dos entrevistados reside na mesma comunidade em média há mais 

de 32 anos, sendo que existem moradores que moram há pelo menos 4 anos e outros 

há mais 80 anos e moram na mesma casa em média há 11 anos. 

Embora 93% declararem que não pensam mudar para outro local, 53% dos 

entrevistados afirmaram possuir algum parente morando em outra cidade. Na sua 

maioria são os filhos com idade média de 20 anos (87,5%) e esposas (12,5%). A 

principal motivação foi a busca por melhores condições de educação, trabalho (casa na 

praia e trabalho como ambulante) e saúde. Os municípios mais citados dentro do estado 

do Pará foram: Belém, Salinas, e Salvaterra, sendo que nenhum dos parentes havia 

retornado. 

No que diz respeito à questão fundiária 46% afirmaram ser proprietários de sua terra 

com título definitivo registrado em cartório, 13% possuem recibo de compra e venda, 7% 

se dizem apenas ocupantes da terra, 7% disseram ter direito de uso sobre as mesmas, 

7% posseiros e 20% responderam outros (doação, herança). Os mesmos 

 
2 
Conforme a metodologia adotada, as entrevistas foram realizadas com informantes-chave e 

seus grupos familiares sendo, portanto, uma amostragem.

Total         58     100,00 

 



consideram que não existem disputas de terra na área onde pode ser ampliada , e 

tornar-se Resex (80%). 

O nível educativo familiar dos entrevistados e seus familiares pode ser considerado 

baixo, onde apenas 7% possuem o ensino fundamental completo e 68% possuem o 

ensino fundamental incompleto. Apenas 9% possuem o ensino médio, porém 

incompleto. Destaca-se o baixo percentual de não alfabetizados entre os entrevistados 

(7%), sendo que 9% apenas assinam o nome (Tabela 2) 

 
Tabela 2 – Nível de escolaridade, baseado no grau de instrução, da família e 

dos entrevistados, 2016. 
 
 

  Frequência Grau de 
instrução 

Portentual (%) 

Sem alfabetização 4 7 

Assina o nome 5 9 

Fundamental incompleto 40 68 

Fundamental completo 4 7 

Ensino médio incompleto 5 9 

                       Total 
 

   58                   100 

 

Infraestutura, saúde e saneamento 

Com relação a renda familiar os valores médios oscilam entre os que sobrevivem com 

meio a um salário mínimo (33%), seguido dos que dispõe de menos de um salário 

mínimo (20%), os que vivem com uma salário mínimo 20%, outros estão na faixa de um 

a dois salários mínimos (20%). Por último, apenas 7% estão entre os que dispõem de 

dois a cinco salários mínimos por mês (Tabela 3). 

Tabela 3 – Renda declarada pelos entrevistados, 2016.  

Renda Frequência Percentual (%) 

Menos de 1/2 Salário Mínimo 3 20 

De meio a 1 Salário Mínimo 5 33 

Um Salário Mínimo 3 20 

Um a dois Salários Mínimos 3 20 

Dois a cinco Salários Mínimos 1 7 

                    Total        15  100,00 

Fonte: dados da pesquisa.   

Um dos aspectos visíveis e destacados pelos entrevistados foram as mudanças 

ocorridas em suas residências, no que tange aos aspectos de estrutura, quando as 

casas eram construídas de barro e palha. Destes, 79% possuem casa de alvenaria, 7% 

casa de barro, 7% casa de madeira e 7% casas mistas de madeira e alvenaria (Figura 

5). 



Em 20% das residências a água não é submetida a nenhum tipo de tratamento antes 

do consumo. 40% dizem receber cloro para as cisternas e caixas d'água, 33% 

informaram que coam a água3, e 7% dizem que a água é filtrada. 

 

 Figura 5- Aspectos das residências nas comunidades visitadas. 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 54% dos casos o destino do esgoto se dá em fossa negra onde os dejetos dos 

banheiros localizados fora de casa e que são construídos sobre um buraco caem 

diretamente no solo, sem nenhum tratamento, outros 33% dos casos a destinação é a 

fossa séptica. 13% declararam ser céu aberto ocorrendo o risco de infiltrar-se no solo, 

atingindo assim a rede hidrográfica superficial local. 

Em relação ao lixo em 93% dos casos é queimado na própria unidade familiar e 27% 

enterram o lixo em buracos cavados nos quintais. Como consequência, em parte, da 

falta de saneamento os entrevistados destacaram algumas doenças dos quais são 

acometidos com certa frequência, tanto no período do inverno, como do verão: diarréia, 

gripe, virose, asma, vômito, febre, tosse, dor de cabeça, frieira, alergias, etc. 

 
Caracterização dos Sistemas de Produção 

 
Nas comunidades visitadas há certa diversificação das atividades produtivas, com a 

combinação de quatro atividades principais: agricultura, pesca, tiração de caranguejo e 

cata da massa de caranguejo. Dentre estas se destacam: a agricultura (100% dos 

entrevistados), a pesca (100%), a “tiração” de caranguejo (100%) e 93% fazem a cata 

do caranguejo. Dos demais entrevistados 40% recebem algum benefício social como 

bolsa família ou bolsa verde, trabalham ainda com a pesca do camarão (27%), retiram 

mexilhões (20%), 20% criam pequenos animais para comercialização como galinhas, e 

28% criam ou extraem ostras, fazem extrativismo vegetal, são assalariados ou 

pensionistas e fazem frete de canos (Figura 6). 

 

 

 

 
 



 

Figura 6: Principais atividades econômicas citadas, 2016. 
 

 

N. de Citações 

Fonte: dados da pesquisa.  

Outros aspectos importantes a considerar são a divisão do trabalho, que com exceção 

da pesca em alto mar que ainda possui privilégio masculino, todas as demais atividades 

são desenvolvidas por homens e mulheres. Apenas a criação/extração de Ostras, que 

entre os entrevistados, foi apontado como atividade exclusivamente feminina (Quadro 

1). 

Entre os entrevistados 100% utilizam mão de obra familiar com o envolvimento de em 

média 1 a 4 pessoas da família. 7% declaram que pagam o trabalho de diaristas ou 

mantém um trabalhador permanente. As atividades familiares são principalmente o 

trabalho com o roçado que envolve os homens e jovens para o preparo da terra (derruba 

e queima), quanto para a produção de farinha e derivados, onde homens, mulheres e 

jovens estão envolvidos. 

 
Quadro 1 Divisão sexual do trabalho 

 

Atividade produtiva Homens Mulheres Ambos 

Agricultura   X (100%) 

Extrativismo vegetal X 
(100%) 

  

Pesca X 
(100%) 

  

Tiração de caranguejo X (67%)  X (33%) 

Cata de massa de caranguejo  X (87%) X (13%) 

Pesca de camarão X (80%)  X (20%) 

Criação/extração de Ostras  X (100%)  

Mexilhões X (90%) X (10%)  

Criação de animais  X (50%) X (50%) 

Frete de canoa X 
(100%) 

  

Fonte: dados da pesquisa. 

At i v i d a d e s 



 
Quando ocorre a comercialização esta é feita pelo "chefe da família". Além do mais, 

trabalham na catação e tiração do caranguejo. 

Porém, mesmo mediante esta diversidade de atividades, 100% dos entrevistados diz 

nunca ter acessado nenhum crédito. 87% também nunca tiveram acesso à assistência 

técnica, sendo que os demais foram assistidos por órgãos como Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). Na região 100% dos moradores entrevistados não possuem o 

Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Quando perguntados sobre outras atividades produtivas não existentes na localidade e 

nas proximidades que poderiam ter potencial para serem desenvolvidas na localidade, 

alguns entrevistados responderam a criação de uma cooperativa para potencializar a 

catação da massa do caranguejo, piscicultura e horta. 

 

Estrutura social e Organização Comunitária 

 
A cooperação e associação comunitárias são uma forma de interação social que se 

apresenta em diversas situações da existência humana e permite que grupos de 

indivíduos combinem suas atividades, de maneira mais ou menos organizada, para a 

realização de interesses comuns, semelhantes ou complementares. As organizações 

sociais como as associações, sindicatos e colônias antes vistas como espaço 

representativo de classe, têm sido, atualmente, reconhecidas pelos associados como 

um espaço de vínculo para a garantia de aposentadoria ou serviços de benefícios. 

Neste sentido, do encontro social e político, observou-se que entre os entrevistados das 

comunidades visitadas no município, 73% são associados a algum tipo de organização 

ou cooperativa e pelos menos 60% estão ligados a Colônia de Pescadores e ao 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) concomitantemente. 

As principais organizações citadas foram: a Associação de moradores e agricultores do 

Bom Intento, Sindicato de Pirabas, Colônia de Pescadores, Associação dos moradores 

e agricultores de Jararaca, Sindicato dos Trabalhadores e trabalhadoras Rurais. 

No geral fazem parte destas organizações apenas 1 membro da família, que está em 

média há 5 anos em alguma das organizações citadas, sendo que o tempo de 

associativismo pode variar entre 1 e 10 anos. 

De modo geral, a relação dos comunitários com as organizações sociais apesar de 

representarem mais de 50%, apresenta-se ainda de forma instrumental. Os 

entrevistados refletem a importância de estar associado, principalmente, ao STTR e a 

Colônia de Pescadores, que foram as organizações onde ocorreu o maior número de 

participações. Isso se deve a alguns motivos: a) a participação como sócio do STTR e 

da Colônia facilita a aposentadoria, pois através dos mesmos poderão comprovar sua 

atividade agrícola e de pesca junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); e 

b) a busca por outros benefícios públicos como a licença maternidade pelas mulheres, 



ou algum benefício em caso de acidentes de trabalho. Isso demonstra visivelmente a 

falta de clareza de suas participações nas organizações sociais, dificultando, a 

participação efetiva desses atores sociais na chamada esfera pública, que deveria ser 

mais política (Léna 2002). 

Nas comunidades visitadas, sem exceção, há equipamentos coletivos, com destaque 

para: igrejas, praças, escolas, e barracão comunitário. As principais atividades de lazer 

são realizadas dentro das próprias comunidades ou no município como: tomar banho no 

rio, festa junina, torneios de Futebol no Campinho, comemorar ano novo e natal, ir a 

igreja e ir a praia. 

Quando perguntados sobre a existência de festas nas comunidades, as festas de Santos 

padroeiros foram as mais citadas. Assim, 80% dos entrevistados destacaram as 

seguintes festividades: festividade de Santo Antônio, Nossa Senhora das Graças, Festa 

do Divino Espírito Santo, Aniversário da comunidade e Festa da AMAJA, Santa Maria. 

Ocorrem principalmente entre os meses de agosto, novembro e dezembro. Além disso, 

foram citadas as festas do caranguejo e do açaí. 

 
Políticas públicas e institucionais 
 

Quando perguntados sobre o que entendia por política pública, 67% dos entrevistados 

não souberam responder. Entre os 33% que responderam, estes afirmaram que: 

“projetos que os políticos decidem pela pessoa”; "É algo para o povo. Benefício que o 

povo recebe"; “é o que fazem pelo povo”; “Coisas a serem feitas para o povo”. 

Demonstrando fragilidade de informação em relação ao assunto. 

Dentre os que afirmaram conhecer alguma política pública, citaram como exemplo: em 

primeiro lugar a Bolsa Família, Bolsa Verde e Minha Casa Minha Vida. E, para finalizar 

perguntamos sobre os direitos que os cidadãos possuem. Os mesmos citaram: energia 

e as casas do programa nacional de habitação rural, direito à posto de saúde, Direito à 

saúde, educação, lazer, educação e leis trabalhistas. 

O exercício Diagrama de Venn possibilita obter resultados sobre a percepção dos 

comunitários em relação às políticas públicas. A dinâmica foi realizada durante as 

oficinas das comunidades visitadas e os moradores inseriram, além de aspectos 

institucionais, aspectos ambientais que foram mantidos no Diagrama e ganharam a 

interpretação dada pelos participantes. Não houve dificuldades para o entendimento da 

metodologia por parte dos moradores (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 



  A - Comunidade Bom Intento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7- Aspectos da elaboração dos Diagramas de Venn nas comunidades visitadas 
em São João de Pirabas-PA. (Fotos:Lais Ferreira, Yuri Silva, Regina Oliveira, Adna 
Albuquerque). 

 

 
Comunidade Bom Intento 

Nessa comunidade a Oficina ocorreu na escola, a comunidade estava mobilizada e a 

participação foi de homens e mulheres. A oficina foi iniciada com a fala das lideranças 

locais, que ressaltaram a importância da criação da unidade de conservação e "a nossa 

luta que já dura 7 anos"; representante da Associação da Resex Chocoaré- Mato Grosso 

que destacou a necessidade do movimento estar unido e organizado e apontou algumas 

"vantagens" para os extrativistas como a vinda de projetos e afirmando "o governo tem 

muita coisa, mas se não tiver organizado não acontece nada" referindo-se a 

necessidade das comunidades estarem unidas e organizadas (Figura .8). 



 

Figura 8- Aspectos da oficina em Bom Intento, S.J.Pirabas-PA. 
 

Após a formação dos grupos de trabalho os resultados foram apresentados a plenária. 

e discutidos com todos, ocasião que se registrou os principais comentários dos 

apresentadores (relatores do grupo), as principais organizações/instituições inseridas 

(Quadros 2, 3, e 4). Cabe salientar que no dia da oficina haveria uma festa dançante no 

Club da comunidade, no entanto os moradores compareceram a oficina. 

Durante a apresentação o grupo explicou que inseriu o manguezal "porque sem o 

manguezal não somos nada, tudo aqui depende do manguezal". Para eles os Agentes 

de Saúde são de média importância e estão distantes da comunidade "aqui não tem 

visita". 

 



 Quadro 2- Diagrama de Venn elaborado pelos moradores de Bom Intento.  

 

Observa-se que o Programa Bolsa Verde foi considerado de grande importância, mas 

distante da comunidade, visto que esta ainda não esta inserida na área da Resex 

Chocoaré- Mato Grosso. 

Destacaram os programas do governo Federal e a presença na comunidade da Emater 

que tem atuado com atividades agrícolas. Para eles a Prefeitura e os vereadores, estão 

distantes da comunidade. A Colônia de Pescadores foi considerada de grande 

importância, mas também distante da comunidade "não apóiam os pescadores e 

tiradores de caranguejo". 

 
Comunidade Vila do Trevo 

Localizada no Ramal do Cruzeiro, esta comunidade é recente me sua formação. 

Segundo os moradores ela foi fundada no ano de 2000, quando os moradores da 

comunidade Vila Santo Antonio Raposo que era próxima ao rio, foi alagada apos uma 

grande chuva , desabando a igreja e demais casas. Afirmaram que vivem do mangue e 

do roçado. A oficina ocorreu na varando de uma das moradias (Figura 10). 

 



 

 

Figura 09- Aspecto da oficina em Vila do Trev,.J.Pirabas- PA 

 
 

Durante a apresentação o grupo destacou a ausência da Colônia dos Pescadores da 

comunidade, assim como o STTR e a Seagri. Os programas do Governo federal, Luz 

para Todos e Bolsa Família foram incluídos próximos a comunidade e como de grande 

importância (quadro 3). 

Apontaram como de grande importância a existência do transporte escolar, "aqui está 

funcionando" e a recente instalação do sistema de água.Quadro 3- Diagrama de Venn 

da comunidade Vila do Trevo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 - Identificação do uso e manejo dos recursos naturais pela população 
tradicional envolvida na proposta e levantamento dos dados etnobiológicos. 

 
Sabe-se que os conhecimentos tradicionais e os modos como os recursos naturais são 

utilizados pelas populações humanas são extremamente relevantes e contribuem para 

organizar e definir estratégias conservacionistas. 

Entre as abordagens científicas para estudar a relação do homem-natureza está a 

Etnobiologia (ciência interdisciplinar derivada da antropologia cognitiva e de áreas das 

ciências biológicas, como a ecologia). Muitos estudos etnobiológicos por meio da 

pesquisa e análise sistematizaram o conhecimento das populações tradicionais. Esses 

resultados têm melhorado a utilização de recursos naturais como a pesca artesanal, por 

exemplo, uma vez que este é um importante recurso não somente biológico mais 

também alimentar. Além disso, os estudos etnobiológicos possibilitam a incorporação 

de critérios de etnomanejo (Diegues 1995) na determinação das políticas públicas, 

sobretudo para o território marinho. 

Os moradores entrevistados, nas comunidades visitadas, por meio dos questionários e 

por meio das conversas informais citaram e identificaram uma série de animais e plantas 

que ocorrem na região. Alguns desses recursos biológicos têm valor utilitário, sendo 

utilizados para fins diversos. 

 
Uso da fauna 

Os entrevistados citaram 180 animais (167 vertebrados e 13 invertebrados) que ocorrem 

na área. Os animas citados pertencem a 8 categorias taxonômicas distintas. As 

categorias com maior número de espécies citadas foram: aves, mamíferos e peixes 

(Figura 11). 

Dos 180 animais citados, 66 foram aves, sendo os Anatinae Leach,1820, (patos do 

mangue ,8) os mais citados, juntamente como os pertencentes a. família Scolopacidae 

(maçaricos, 8). Dentre os mamíferos a Agouti paca (paca, 11) e as Dasyprocta sp( 

cutias, 11) foram os mais citados. Os mamíferos domésticos como cavalo, porco, boi e 

cachorro, também foram nomeados pelos entrevistados. Dentre os peixes destacaram- 

se o Mugil sp (tainhas, 12) e o Batrachoides surinamensis (pacamum,8) como mais 

citados. 

Os animais de uso alimentar que não os criados em cativeiro são representados 

pela fauna nativa obtida com a caça. Os mamíferos de médio porte como a paca, cutia 

e tatus são os mais procurados pelos caçadores, devido a maior abundância dessas 

espécies na região. Embora um entrevistado tenha citado a ocorrência de Tapirus 

terrestris (anta, 1) esta não foi citada como caça. Além dos mamíferos, répteis foram



citados como animais de uso alimentar, dentre eles os jacarés, e entre eles o jacaré 

do papo amarelo com a afirmação de que "caçam muito". 

 

             
 
Figura 10 Número de espécies animais por categoria taxonômica citadas pelos 
moradores das comunidades visitadas no município de S.J.Pirabas-PA. 

 
Dentre os entrevistados 46,6% afirmaram que praticam atividade de caça. As 

estratégias utilizadas são moitá, (que compreende utilizar uma espécie de andaime ou 

apoio para rede amarrado no alto das árvores e comedias para atrair a caça), com 

cachorro, comedia e armadilha. Preferem caçar a noite, pois "é mais calmo para avistar 

os animais, ou "aqui não tem mais onça", "melhor pra ver o bicho". Apenas 1 dos que 

caçam afirmou não ter preferência por horário para praticar a atividade. Os animais 

preferidos pelos caçadores são a paca, e os tatus. 

Mais de 80% dos entrevistados afirmaram que "vem gente de fora caçar aqui"e em  sua 

maioria chegam de Salinópolis. Todos declararam que já consumiram carne de caça e 

que não há pratica de comercialização de carne de caça nas comunidades. 

De acordo com Torres, et al (2009) os animais vertebrados possuem importância cultural 

e em geral, no exercício de listas livre entre as populações tradicionais, figuram-se entre 

os mais citados tanto pelo valor utilitário quanto pelos que podem trazer riscos. A autora 

afirma ainda que o uso sustentável dos recursos naturais deve possuir como uma das 

suas premissas a compreensão das interações entre as populações humanas e seu 

meio ambiente. 

Dentre os animais citados pelos entrevistados o Leopardust igrinus, gato do mato que 

consta na Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (ICMBio , 

2014) na categorias de Em perigo (EN). 



A pesca Artesanal em São João de Pirabas na região do bom Intento 

A pesca artesanal no litoral paraense possui grande importância econômica e cultural 

para a população que dela vive. Segundo Freitas&Rivas (2006), a pesca artesanal não 

está alinhada somente à produção de alimentos, mas também às diferentes estratégias 

e aos comportamentos associados ao uso do recurso pesqueiro. 

É uma atividade exercida por pescadores artesanais que são grandes conhecedores de 

como funciona o ambiente natural em que vivem e o uso dos recursos desse ambiente. 

Segundo Diegues (1973) os pescadores artesanais são 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 localizados 

próximos à costa, pois em geral a embarcação e aparelhagem utilizadas para tal fim 

possuem pouca autonomia. 

A pesca artesanal em São João de Pirabas, região de ampliação da Resex Marinha de 

Chocoaré- Mato Grosso é fonte indispensável de subsistência da população local, 

muitas famílias tiram seus sustentos das pescarias utilizando pequenas embarcações 

de madeira. 

Em São João de Pirabas, a pesca ocorre principalmente na comunidade de Bom Intento 

e é desenvolvida por diferentes gerações de pescadores artesanais, sendo a pesca 

praticada normalmente por homens, mas, algumas mulheres pescam para garantir a 

segurança alimentar da família e/ ou acompanhar o marido. As mulheres também são 

grandes coletoras de mariscos. 

Os pescadores normalmente aprenderam a pescar bem cedo com parentes ou 

vizinhos,pescam de forma individual ou em dupla e a embarcação principal utilizada é a 

canoa. A variação no uso de apetrechos está relacionada com o tipo de ambiente 

explorado e seus grupos de espécies-alvo. As pescarias caracterizam-se por explorar 

um grande número de espécies, empregando diferentes tamanhos de canoas e variados 

métodos de pesca. 

A pesca sempre foi abundante, sustentando famílias e oferecendo oportunidades à 

comunidade pesqueira.Porém, na última década, as principais espécies de valor 

comercial como a pescada amarela e o camurim, vêm apresentando forte redução em 

sua abundância.segundo relatos dos pescadores entrevistados, os estoques pesqueiros 

estão sendo explorados de forma predatória. 

Outro problema relatado pelos pescadores e o descarte de toneladas indivíduos juvenis 

cujo tamanho não tem interesse comercial para a pesca industrial. 

Segundo Welcomme; Barthey, 1998, a pressão da pesca inadequada e/ou excessiva 

leva ao declínio da qualidade do ambiente aquático, a contínua redução da



capacidade das associações de peixes nativos de se adaptarem; e, principalmente, pela 

incapacidade de muitas espécies compensarem, por meio da reprodução natural. Os 

pescadores afirmam que,apesar das dificuldades na pratica das pescarias, não sabem 

fazer outra coisa da vida, e "que nasceram para viver da pesca". Para estes pescadores 

pesca artesanal possui papel importante em suas vidas, vai além de uma necessidade 

econômica e financeira, uma prática cultural passada de pai para filho. 

Atualmente, além da pesca, o extrativismo do caranguejo tem assumido um papel 

importante para a subsistência da população da região. Os extrativistas consomem e 

vendem o caranguejo. A massa (carne) é o principal produto. Os pescadores relataram 

que "muitos pescadores da região se tornaram pescadores e tiradores de caranguejo 

ao mesmo tempo". Outros recursos pesqueiros conhecidos como o camarão e os 

mariscos. também obtiveram crescimento na importância como fonte de renda e 

alimentação com a que da produtividade do peixe. 

 

Pescarias e embarcações utilizadas 

As embarcações utilizadas para pesca são normalmente canoas de madeirade pequeno 

porte, carregam o gelo e o peixe em caixas de isopor com capacidade de até 2 toneladas 

e medem de 6 a 8 m de comprimento em média (Figura 11). A duração das viagens 

depende do tamanho da embarcação, da quantidade de gelo levada e das facilidades 

para as comercializações existentes nos locais de desembarque. 

 

Figura 11- Embarcações utilizadas na pesca artesanal na comunidade de Bom Intento 
em São João de Pirabas-PA. Fotos Adna Albuquerque. 

 
Malhadeiras - As redes de emalhar são os apetrechos mais utilizados e são 

responsáveis por mais da metade da captura das diferentes espécies de peixes na 

região. Podem ser utilizadas como redes de espera,rede de arrasto e a tarrafa. As 

pescarias com rede dividem-se em 4 categorias principais (Figura 13):



 

Figura 12 – Rede malhadeira utilizada em pescaria de rede de espera em São João de 
Pirabas-PA 

 
Tapagem de igarapé ou rede de cerco - A pesca de tapagem de igarapé é uma 

pescaria comercial bastante utilizada e possui grande diversidade de espécies alvo. 

Utiliza redes de fio de algodão com tamanho de malha 30, 35, e 40 mm. A pescaria 

consiste em colocar a rede de uma margem a outra do igarapé na maré seca e retirar 

na maré cheia ficando a rede na água por 3 horas em média até a despesca. Suas 

principais espécies alvo, são, bagre (Arius sp), pacamum (Batrachoides surinamensis), 

pescada-branca ou pescada-doce Plagioscion sp),camorim(Centropomus sp) 

mandí(Pimelodus maculatus) e pratiqueira(Mugil curema). 

Pescaria de redinha ou vai e volta - Utiliza redes de malha de nylon tamanho 20 , 25 

e 30 mm e pode medir de 10 a 50 m de comprimento. A pescaria consiste e colocar a 

rede na boca do igarapé por 2 a 3 horas no máximo em qualquer horário ou maré. 

Captura de3 a 10 kg de peixes por pescaria, suas espécies alvo são cangatã (Arius 

quadriscutis), bagre, pratiqueira e tainha(Mugil curema). 

Rede apoitada– Considerada uma pesca predatória, é utilizada nos canais dos rios 

fechando a “passagem” dos peixes desde o substrato. Dessa forma captura qualquer 

espécie ou quantidades de pescado. A rede apoitada consiste em uma rede de espera 

fixada de margem a margem dos rios, furos e igarapés, sendo a parte inferior presa ao 

substrato por pesos ou poitas, os pecadores utilizam pedras. A parte superior da rede é 

elevada por boias na superfície e assim a rede é mantida estendida sob a água. A 

duração da pescaria é o período de uma maré (Figura 14). 

Na região de ampliação da Resex Marinha de Chocoaré-Mato grosso utiliza-se malhas 

de tamanhos variados ondo de 25 a  80 mm e normalmente  medem de 40 a 200 m  de 

comprimento em pescarias artesanais próximas às comunidades. A pescaria ocorre



em rios e igarapés da região e a rede pode ser armada em qualquer maré, ficando 

submersa na água o tempo de uma maré para outra (6 horas). Suas espécies alvo são, 

gurijuba (Arius parkeri), bragalhão(Arius couma), dourada(Brachyplatistoma 

flavicans),camurim, pescada-amarela(Cynoscion acoupa), arraia vermelha (Dasyatis 

sp) e arraia branca(Dasyatis sp). 

 

Figura 13- Desenho esquemático da pescaria com rede apoitada utilizada no 
município de São João de Pirabas-PA. Fonte: Rosa (2007). 

 

Tarrafa:São redes circularescom pequenos pesos distribuídos em torno de toda a 

circunferência da malha. Na região de São João de Pirabas são utilizadas nos rios e 

medem de 3 a 5 metros de diâmetro, o tamanho da malha pode variar de 20 a 60 mm 

dependendo do objetivo, pode ser tarrafa isqueira ou pesqueira, a tarrafa isqueira 

captura iscas como os tralhotos( Anableps anableps e Anablepsmicroleps)e sardinha 

(Opisthonema oglinum )e a tarrafa pesqueira é utilizada principalmente para captura de 

bagre, camurim, pratiqueira e uricica(Chatorops spixii)(Figura 14). 



 
 

Figura 14 - Pescador demonstrando funcionamento da tarrafa em Bom Intento-São João 
de Pirabas-PA 

 
Espinhel - O Espinhel ou anzol é uma armadilha utilizada nos rios e pode ter de 20 a 

200 anzóis conformea capacidade de carga da canoa (Figura16). Os anzóis utilizados 

são de tamanhos variados, os mais utilizados são os de ° 5 e 10. O anzol N° 5 é utilizado 

para a captura de gurijuba,dourada, bragalhão,pescada-amarela e arraia. O anzol N° 10 

é utilizado para captura de bagre, jurupiranga(Arius rugispinis), piramutaba 

(Branchyplatystoma vaillant.) e pirapema(Megalops atlanticus). A pescaria consiste em 

colocar o espinhel em qualquer maré e não tem um tempo certo de permanência na 

água. À medida que os peixes são capturados o pecador decide se espinhel é retirado 

da água ou não. 

Curral - Os currais de pesca são armadilhas fixas para peixes e são usadas 

especialmente nas áreas de marés. As cercas são construídas de forma a não 

impedirem completamente o escape dos peixes, mas de dificultar sua saída (Von Brandt, 

1984). 

Na região de Ampliação da Resex Marinha de Chocoaré-Mato Grosso, são utilizados 

principalmente em beiras de rios e praias, funcionam como cercados e cada um com 

um desenho particular. 



 

 
Figura 15- Espinheis de pescadores da comunidade Bom Intento, São João de 
Pirabas-PA. 

 
Sua produtividade depende tanto do modo como o curral é construído quanto do local 

onde é instalado. São instalados de modo que as correntes de marés conduzam os 

peixes até o chiqueiro do curral localizado no fundo da armadilha. Segundo Fonteles- 

Filho & Espindola, 2001, a localização e a disposição dos seus compartimentos e de 

suas estruturas em relação às correntes de maré são os fatores que determinam a 

eficiência de um curral de pesca, tendo em vista que os currais não oferecem nenhum 

tipo de atração artificial que leve o peixe ao seu interior. 

Em São João de Pirabas, são utilizados três tipos de currais de beira, como são 

conhecidos na região: Curral enfiador, curral de coração e curral cambôa. 

Os pescadores afirmam que para que um curral capture peixes com eficiência a direção 

da vazante da água deve estar alinhada com o “Moirão mestre” que é um marcador da 

direção exata das correntes de marés. O Moirão mestre fica fixado no final do chiqueiro 

do curral (Figura 16). 

O curral é despescado duas vezes por dia na época da safra, sempre na baixa- mar, e 

fora da safra uma vez por dia na baixa-mar, porém o curral não pode ficar totalmente no 

seco para que o peixe sobreviva até o curral ser despescado. 

Tipos de currais: 

Curral enfiador -É construído nas margens dos rios, igarapés ou praias com suas enfias 

abertas para a direção da vazante da maré, como por exemplo, onde desagua o rio ou 

igarapé para que a corrente de água direcione o peixe para o chiqueiro do curral. 

Curral de coração- É utilizado nas margens de rios e praias, por ser considerado mais 

frágil é fixado em locais de correntezas mais fracas, captura peixes tanto na vazante 

como na enchente. 



Curral Cambôa –É utilizado nas margens de rios, mangues e praias, captura peixes 

nas marés de enchente e vazante, ou pode ser utilizado só para pesca na enchente ou 

só vazante 

 

 

 

                   

 

 
Figura 16 - Desenhos esquemáticos dos diferentes tipos de currais utilizados. 

 
As principais espécies de peixes capturadas no curral são: sajuba (Mugil sp), peixe- 

pedra(Genyatnemus luteus), piramutaba, gurijuba, pacamum, arraia, bragalhão(Sciade 

couma),dourada, pescada-amarela, tainha (Mugil curema.), gó(Macradon 

ancylodun),bagre e camurim. Os pescadores afirmaram que em São João de Pirabas a 

pesca com curral é bastante rentável e que muitos preferem o curral em virtude da 

rentabilidade e o fato de não depender de isca. 

“Coloca no mês de março a dezembro e quando chega é bonito ver o curral cheio de 
peixe. A pesca em geral é divertida, a maré tem peixe o tempo todo o peixe vem logo e 
você lucra”.(Seu Manuel,pescador de Bom Intento-São João de Pirabas).



Munzuá - O munzuá é uma armadilha semi-fixa utilizada na maré baixa, principalmente 

para a captura do bagre, tem altura de 1,8m em média, comprimento de 4 m e a abertura 

de entrada com 30 cm de diâmetro. A malha mede 6 a 7 cm. Utiliza iscas como sardinha, 

turu (Teredo sp) ou gordura de caranguejo (Ucides cordatus).A isca é colocada 

pendurada dentro da armadilha com o objetivo de atrair o peixe(Figura 18). 

O munzuá é colocado na maré baixa em retirado na próximamaré baixa,ficando por no 

mínimo 12 horas submerso na água. Dependendo da quantidade de Munzuás por 

pescador e do ponto de pesca, a pescaria de munzuá pode capturar de 10 a 200 kg de 

peixes. 

Pode ser confeccionado de bambu(Bambusa sp), telas de plástico e cipó piranga da 

capoeira ou paranambu.Suas espécies alvo são, bagre ,jurupiranga, pacamum e uricica 

(Chatorops spixii). 

 

Figura 17 - Desenho esquemático um munzuá utilizado na região do Salgado Paraense, 

Fonte. Nery,1995. 

Caniço – Nas comunidades visitadas, o caniço é normalmente fixado nas margens dos 

rios em grandes quantidades, cada pescador utiliza de 50 a 200 caniços por pescaria. 

Os pescadores normalmente utilizam iscas de peixe, e a medida que vão capturando 

peixes os caniços podem ser s retirados ou é colocada uma nova isca apara continuação 

da pescaria. São confeccionados pelos próprios pescadores e utilizam diferentes 

tamanhos de anzóis dependendo do grupo de espécies alvo.Sua espécie principal é o 

bagre, são colocados na maré cheia e retirados na baixa-mar. A distância entre um 

caniço e outro nas margens dos rios deve ser de no mínimo 5 m e são utilizados 

principalmente no rio Maracanã (Figura 18). A pesca com caniço utiliza Iscas de cutuca 

ou longuinho (Symbranchus marmoratus). A cutuca é encontrada em



pedaços de madeira podre da arvore do mangueiro (Rhizophora mangle) nas margens 

de igarapés. 

 

Figura 18- Caniços utilizados nas pescarias e a isca denominada de cutuca. 

 
 

Rabicha e rabadelão 

A rabicha e o rabadelão são armadilhas utilizadas normalmente nos rios, ficando presas 

ao uma pedra ou chumbada no fundo do rio. São compostas de uma linha mestra, onde 

são fixados outras linhas com anzóis e a chumbada. Geralmente é uma peça de náilon 

ou corda, as linhas podem ter espessuras diferentes e tamanhos de anzóis diferentes, 

assim como a distância entre um anzol e outro que pode ser de 2 a 6 metros , mais ou 

menos. Essas variações dependem do grupo de espécies alvo. 

A rabicha é utilizada de forma diferente do rabadelão. .A rabicha fica presa a uma pedra 

ou âncora no substrato do rio podendo ser deixada por horas no mesmo lugar até ser 

despescada. Já o rabadelão fica preso a uma chumbada leve que não o segura no fundo 

do rio, assim o pescador tem que seguir a armadilha que normalmente é levada pelo 

movimento da maré (Figura 19). 

Suas espécies alvo pertencem ao mesmo grupo de espécies do espinhel, como 

pescada-amarela, pirapema, dourada, piramutaba e bagre. 



 
 
Figura 19 - Desenho esquemático de funcionamento da rabicha e do rabadelão 
utilizado nas pescarias em São João de Pirabas-PA 

 
Comercialização 

Em geral, toda a produção da pesca das comunidades é vendida na própria comunidade 

em que foi desembarcada e/ou comunidades vizinhas.Os pescadores costumam vender 

para compradores fixos (marreteiros), que levam para outras comunidades ou para os 

próprios comunitários. As espécies de peixes capturados, o preço do pescador e as 

artes de captura são diversificadas em função da sazonalidade (Tabela 4). 

Tabela 4- Principais etnoespécies de peixe comercializadas nas comunidades visitadas. 
(continua). 

 
Etnoespécie Taxonomia Arte de pesca Preço 

pescador 

do 

(R$) 

Habitat 

Aracu Leporinus sp. Rede,caniço 5,00  Rio 

Arraia 

 

 
Bagre 

Dasyatis sp 

 

 
Arius sp 

Curral, espinhel, 

rabadelão,rabicha,cu

r ral 

Rede, curral, 

4,00 

 

 
5,00-8,00 

 Rio/Mar 

 

 
Rio/Mar 

  munzuá,caniço,tarrafa    

Bragalhão Sciades couma Rede,espinhel,curral 6,00  Mar 

Camurim Centropomus 

undecimalis 

Rede, curral,tarrafa 12,00  Mar 

Cangatá 

 
Dourada 

Arius 

quadriscutis 

Brachyplatistom 

Rede,espinhel,rabicha 

, rabadelão 

Rede,espinhel,curral,r 

1,00-4,00 

 
10,00 

 Mar 

 
Rio 

 
Gurijuba 

a flavicans 

Arius parkeri 

abicha,rabadelão 

Rede, 

 
10,00 - 

  
Rio/Mar 

  espinhel,rabicha,raba 

delão 

   

Jurupiranga Arius rugispinis Rede,espinhel,rabicha 7,00 Mar 

 
Pacamum 

 
Batrachoides 

,rabadelão 

Rede, 

 
1,00-3,00 

 
Mar 



 surinamensis espinhel,rabicha,raba 

delão 

  

Piramutaba 

 
Pescada- 

Branchyplatysto 

ma vaillant. 

Cynoscion 

Rede,espinhel,rabicha 

,rabadelão 

Rede, 

8,00 

 
10,00-12,00 

Mar 

 
Rio/Mar 

Amarela acoupa espinhel,rabicha,raba 

delão,curral 

  

Pescada- (Plagioscion sp) Rede, curral,tarrafa 5,00 Rio/Mar 

Branca 

Pescada-
gó 

 
Macrodon 

 
Rede, curral 

 
6,00- 10,00 

 
Mar 

 
Pratiqueira 

ancylodon 

Mugil sp 

 
Rede,tarrafa,curral 

 
8,00-10,00 

 
Mar 

Sajuba Mugil Curema Rede,curral 8,00-10,00 Mar 

Sardinha ClupeidaeOpisth 

onema oglinum 

Rede,espinhel,curral 1,00 Mar 

Tainha Mugil sp Rede, espinhel 5,00 Mar 

Uricica Chatorops spixii Rede, 

espinhel,rabicha,raba 

delão,tarrafa 

2,00-5,00 Rio/Mar 

 

 

Grude 

O grude é a nomeação local para a bexiga natatória dos pescados. Com alto valor 

comercial na região do Salgado Paraense, o produto é comercializado localmente para 

compradores que o exportam para a Europa e Oriente onde é utilizado para o fabrico de 

remédios, de colas de precisão e de filtros para cervejarias. 

Segundo os pescadores não há compradores nas comunidades. O comércio é realizado 

em Pirabas (sede municipal) pelo comprador de nome Abeiro. O preço do grude na 

ocasião deste estudo era de R$100,00 para grude de Gurijuba e R$600,00 para o grude 

da Pescada amarela. 

 
Pesca de Mariscos 

Com exceção dos moradores do Sítio Água Doce, os demais exploram os mangues e 

extraem caranguejos, mexilhões, siris e turu. Na comunidade de Bom Intento a atividade 

extrativa é pratica com mais intensidade. Os caranguejos são os produtos dominantes. 

O caranguejo é extraído por meio do uso do gancho. 

Classificados como médio e grande são comercializados vivos no período de julho e a 

unidade pode ser vendida nos períodos de feriados a um custo de R$1,00 a R$1,50. Ao 

longo do ano a extração é realizada para produção de massa (carne). O caranguejo 

para a quebra é comercializado vivo e o cento sai por R$60,00. As 



pessoas que quebram em geral as mulheres recebem entre R$3,50 a R$4,00 pelo kg 

de carne produzida. O principal comprador na comunidade de Bom Intento chama-se 

Mailson. O preço praticado na ocasião do estudo era de: R$18,00 para a massa e para 

as patas/unhas; Nos períodos de maiores demandas (feriados) chega a pagar até 

R$30,00/kg. O produto é comercializado nas Feiras, mercado em Porto Grande em 

Salinópolis a um valor de até R$40,00/kg. 

Na comunidade de Vila do Trevo o caranguejo é um produto de valor e muitos moradores 

trabalham para a retirada da carne. Segundo os tiradores a extração do caranguejo é 

uma atividade "dura", "o corpo não pede, mas a precisão obriga". Saem para o mangue 

entre 6:30 e 7:00 , dependendo da maré e retornam por volta das 14:00. Segundo os 

tiradores a extração é melhor nas "marés mortas" (mais baixas) , nesses períodos 

trabalham todos os dias da semana.Podem coletar até 150 unidades/dia em bons 

períodos e "na época da mutuca"(Tabanus bovinus), retiram entre 70 e 100 unidades. 

Os siris, o mexilhão e os turus são extraídos para o consumo. O turu é vendido, quando 

há encomendas da cidade, ao preço de R$10,00 o kg, já limpo. 

 
Uso da flora 

O Nordeste do Estado do Pará caracteriza-se por apresentar uma diversidade em 

relação à vegetação, em especial nas zonas costeiras dos municípios que compõem a 

região com suas áreas estuarinas e a cobertura vegetal com predomínio de mangues 

seguido de campos alagados, e apicuns (zona menos inundada do manguezal, na 

transição para a terra firme, é normalmente desprovida de vegetação arbórea. 

Na região da Resex Chocoaré - Mato Grosso foi realizado a pesquisa de inventário da 

flora e em parcelas permanentes para estudos de fitofisionomias e paisagem. Rocha et 

al (2009) publicaram o catálogo da Flora da Reserva Extrativista Chocoaré- Mato 

Grosso, que abrangeu coletas nos quatro ecossistemas identificados:floresta 

secundária de terra firme, campo periodicamente alagado, manguezal e várzea. 

As principais espécies ocorrentes nesses ecossistemas também foram as mais citadas 

pelos moradores locais. Os representantes da família Fabaceae (com 9 citações) 

seguido das Arecaceae (com 8 citações). Entre os cipós e as ervas medicinais os mais 

citados foram os cipó escada (Fabaceae) e o cipó titica e o cipó mutá ambos (Araceae). 

As plantas e ervas medicinais utilizadas pelos moradores são a Verônica, Sucuúba e o 

Barbatimão. Para construção de casas, cercas ou apetrechos de trabalho utilizam 

respectivamente, Marapixuna para os esteios, a Jarana (varandas) e Paruru (caibros); 

as Sapucaias (Lecythidaceae) e os Miris (Sapotaceae) para construção de canoas. Para 

as cercas utilizam a Andiroba (Meliaceae), Amapá (Apocynaceae) ou



Ananim (Guttiferae). As árvores são retiradas de quintais, ou áreas de mata pertencente 

a familiares. 

As espécies do mangue são utilizadas para construção de currais, remédios (a raiz do 

mangue vermelho (Rizhophora mangle) e casas. Os entrevistados diferenciaram estas 

das demais "árvores" utilizadas em outros ambientes. O mangueiro foi a mais citada, 

reconhecida como a árvore do mangue, foi citada por 48,6% dos entrevistados 

No que se refere a conservação, quando perguntados se conheciam arvores ou plantas 

que estão desaparecendo, os que afirmaram saber citaram o agiru (Chrysobalanaceae) 

, bacuri (Clusiaceae) e andiroba( Meliacee) e o motivos alegado foram: "desmatação", 

"retiraram muita madeira daqui"; "a população cresceu, até abriram essa estrada". 

O carvão é produzido para consumo e apenas 3 entrevistado afirmaram que o produzem 

para venda. As madeiras e lenhas são recolhidas dos roçados, dos quintais, do igapó e 

da várzea. As mais rendosas e que produzem um carvão de qualidade, segundo os 

entrevistados "a que for cortada", marapixuna, ingás, e bacuri. A produção é feita em 

caieiras nos próprios roçados. Os produzem carvão para venda afirmaram que 

produzem entre 5 a 7 sacas e os preços variam entre R$10,00 a R$16,00. Alguns 

afirmaram que a produção de carvão é "fonte de renda na comunidade, mas a tendência 

é acabar por que não pode mais tirar para carvão". 

Nenhuma das espécies citadas está na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira 

Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014) ou na Lista de Espécies da Flora ameaçadas de 

Extinção do Estado do Pará (SEMA, 2009). 

A principal técnica de uso da terra é a derruba e queima realizada nas áreas de capoeira, 

onde plantam o roçado. Em todas as comunidades há atividade de cultivo e a mandioca 

(Manihot esculenta) é o produto cultivado. As famílias utilizam cerca de 2 a 3 tarefas 

(equivalente a uma quadra de 50X50m cada tarefa). A comunidade de Vila Jararaca é 

que concentra os que se declararam serem também agricultores. os roçados são do tipo 

"sorteado"( aleatória). O que implica em ao fazer o preparo deixar as "leiras" (sulcos na 

terra), onde são plantados o milho e nas áreas altas plantam a maniva e o milho 

aleatoriamente. Os "legumes" como jerimum, maxixe são cultivados mais distantes. 

Fazem aceiros com até 2m e queimam "de acordo com o vento, pra não passar pro 

mato, a gente queima na calada do vento". Mantém o pousio de até 5 anos para o 

replantio. Os principais predadores dos roçados são as cutias "tira o seu quinhão"; os 

macacos "que comem o milho" e o pássaro maracanã "rói todo o milho, só deixa o 

sabugo". 

Da mandioca produzem a farinha, o tucupi, o beiju, e a farinha de tapioca. A saca é 

comercializada por R$120,00 e a lata de farinha entre R$25,00 e R$30,00. Quando



comercializam a farinha de tapioca é vendida, assim como a goma por R$ 3,00/kg. Os 

demais produtos são para consumo das famílias. E segundo um produtor "aqui não 

estraga nem a casca, o pessoal carrega para os porcos"; "das tarefas da farinhada eu 

gosto de puxar no fogo", referindo-se ao processo de torra da mandioca. 

 
Áreas de uso dos recursos naturais 

Mapas 

Os mapeamentos participativos são considerados como ferramenta metodológica para 

incentivar a discussão acerca dos recursos naturais e uso do território vivenciado por 

populações tradicionais e indígenas, uma vez que são utilizados para contribuir com a 

gestão territorial. 

Os conhecimentos tradicionais sobre o ambiente utilizado foram abordados a partir do 

universo das etnociências com especial ênfase na Etnobiologia. Os conhecimentos 

tradicionais dos recursos e seu território permitem compreender melhor as relações de 

seus autores com o meio em que vivem, e possibilitar a participação destes na tomada 

de decisão para o manejo e conservação desse espaço. 

 
Comunidade de Bom Intento 

Os participantes deste grupo de trabalho não tiveram dificuldades para 

compreender o mapa/imagem de satélite. Apontaram e nomearam os principais rios, 

áreas de mangue e distribuição dos recursos que exploram nessas regiões (Figura 20). 

 
Figura 20- Oficina Na comunidade de Bom Intento. 
 

O grupo ao apresentar, o mapa finalizado, a plenária abordou situação de conflitos com 

a pesca de arrasto e a ausência de fiscalização. Reforçaram a dependência ao 

manguezal para manutenção da comunidade e a área de uso junto ao povoado do Bom 

Intento, principal local de extração dos caranguejos (Figura 21). 

 



 

Figura 21- Mapa da área de uso dos recursos naturais dos moradores da comunidade 
Bom Intento.



 
 

Figura 22- Mapa das áreas de uso dos recursos naturais recursos naturais dos 
moradores das vilas circunvisinhas. 

 
 
 
 
 

.



3.3- Identificação e caracterização de possíveis comunidades indígenas ou 

quilombolas presentes na área 

Não foram localizados para o município de São João de Pirabas registros de povos 

indígenas ou de reivindicações de reconhecimento deste grupo étnico. Não há 

ocorrência de territórios quilombolas, nem de reivindicações para criação desses 

espaços até a finalização deste estudo. 

3.4- Identificação de grupos sociais que poderão interferir (de forma positiva 
ou negativa) no processo de criação da unidade, bem como suas preocupações e 
interesses. 

 

As Associações de moradores das comunidades visitadas embora em sua maioria com 

poucas atividades, e em processo de reestruturação, caso da comunidade Bom Intento, 

foram lembradas na composição do D. de Venn. A inserção dessas comunidades na UC 

Resex Bom Intento é desejada e esperada por esse grupo social, visto que possuem 

interação com as lideranças e a Associação das comunidades dessa unidade de 

conservação. 

Segundo o presidente da Associação dos Moradores e Agricultores da Vila Bom Intento 

(Luiz Araújo Rodrigues), esta foi criada em 2005 para contribuir com a comunidade,.O 

Sr. Luiz é presidente já a 4 pleitos, a filha Aline, funcionária da secretaria municipal do 

meio ambiente, e atualmente é a presidente interina, através de aclamação popular, pois 

segundo a mesma "ninguém quer assumir e tomar a frente a Amabit. Na época quem 

intermediou tal situação foi um técnico da Emater, conhecido como Raposo e o ex- 

secretario de meio ambiente o Sr, Alan". 

A Amabit foi criada no contexto de observação da Resex Chacoaré- Mato Grosso, vendo 

a organização dos moradores e o processo de criação da Resex. Segundo o presidente, 

ele foi "conhecer e se apropriar de informações para ser paliçada em sua comunidade". 

Atualmente a associação está envolvida nos projetos: Minha casa, minha vida; Pronaf; 

Brasil sem Miséria, Amazônia florescer: é a liberação de um crédito rural no valor de R$ 

4.000,00 para a plantação, horta, criação de animais, concedido pela Emater, segundo 

o presidente somente uma pessoa foi contemplada. A Associação conta com 76 sócios 

e a mensalidade quando era paga é de R$ 5,00/ mês Seus principais parceiros são 

prefeitura, SEMMA e ICMBio. No que se refere a Resex este considera que trará 

melhorias para a comunidade; e para a região acredita que "o povo vai respeitar os 

direitos e conservar o mangue na andada, defeso, agricultura, sem queimadas e através 

do bolsa verde e crédito para habitação". Informou que vem participando e 

acompanhando desde o ano de 2007, e se considera um dos precursores pela 

ampliação da Resex Chocoaré - Mato Grosso. 

A Associação dos moradores e agricultores de Jararaca tem como presidente o 

Sr.Wilson Cruz que está no cargo a 1 ano e 7 meses e é agente comunitário de saúde.



Segundo ele a Associação foi criada em 05/01/2002 com a finalidade de melhoria 

habitacional, social e humana através de convênios, projetos e mutirões comunitários, 

Conta com 96 sócios (R$5,00/mês) e estão envolvidos em construir sede própria e 

consegui trator para os agricultores. Atualmente não há convênio com ninguém. e sobre 

a ampliação da Resex afirmou que "Acha interessante e importante, .e que pelo 

conhecimento e visão de Santarém Novo vem benefícios para a população daqui". 

Percepção sobre a Resex pelos moradores 

Apenas 33% dizem saber o que é um Reserva Extrativista. Destes, citaram: ”um lugar 

onde é protegido os animais e as aves”; "locais onde tem natureza que é preciso 

conservar", "é a conservação do mangue, rios e igarapés", "um movimento para se 

inserir na Chocoaré, local onde se deve preservar o rio, para poder trabalhar de forma 

certa, não pode pescar de rede”, “reservar a natureza”. Apesar de não saberem definir 

ao certo o que é um Resex, 93% são a favor de sua criação e 7% não quiseram opinar. 

Noventa e três por cento dos entrevistados acreditam que a criação da Resex trará 

benefícios para suas comunidades e 7% não sabiam se posicionar a respeito e algumas 

dúvidas foram colocados: “tenho duvidas, porque tem muitos moradores perto do 

mangue”, “não entendo que tipo de diferença vai causar para mim que trabalho com 

roçado”, “não sei o que é uma Resex, então não sei responder”, “a área de mangue 

precisa ser preservada para que a venda de caranguejos possa evoluir", "É preciso 

trazer mais informação para as pessoas que moram na comunidade", "Acredito quer vão 

vir benefícios para a comunidade, mais peixes e caranguejo”, “vai preservar a natureza”, 

“vai melhorar a situação dos beneficiários”, “vai aumentar o alimento e chegar recursos 

do governo”, “vai possibilitar a assistência técnica”, “Não vai existir invasão de outras 

pessoas (pessoas de fora da comunidade) para explorar os recursos naturais da área 

(caça e pesca)”. Além do mais, 73% consideram errado pescar e caçar na área da 

Resex. 

Mesmo com tantas dúvidas 87% dos entrevistados acham importante criar uma  Resex 

próximo as suas casas/propriedades para: 

• Preservar a natureza e o meio ambiente; 

• Ninguém desperdiçar os recursos naturais dentro da reserva, tirando 

caranguejo; 

• Ter uma reserva boa pra não desmatar; 

• Trazer muitos benefícios para a comunidade, além do caranguejo, da 

agricultura; 

• Trazer benefícios para as comunidades; 

• Preservar a natureza próxima das casas;



• Ser criado o defeso do caranguejo. 

Existem também perspectivas de ganhos financeiros com a criação da Resex para 97% 

dos entrevistados nas atividades da mariscagem, com a possibilidade de criação de um 

grupo que de apoio, uma cooperativa, pois se acredita no aumento da produção do 

caranguejo. 

Por fim, quando perguntados sobre qual seria o órgão do governo responsável pela 

Resex, 87% não sabiam dizer e apenas 13% citaram ser a Prefeitura ou o Governo 

Federal. 

3.5 - Identificação de áreas naturais e culturais relevantes, com 
oportunidade para uso público. 

 
Na região proposta para a ampliação não foram observados ou citado pelos moradores 

a presença de turismo. Não há pousadas, ou quaisquer empreendimentos voltado para 

este fim. No entanto, a região possui potencial devido às áreas naturais e a proximidade 

com rios e mangues. Além disso, o acesso as comunidades embora as estradas não 

sejam pavimentadas, não é precário o que poderá facilitar futuras atividades voltadas 

ao turismo rural, por exemplo. 

 
3.6 - Análise do impacto econômico da criação da unidade de conservação 

Estudos prévios visando a criação de uma unidade de conservação em uma 

determinada área devem levar em conta, sempre que possível, o impacto ambiental 

imposto pelas atividades produtivas desenvolvidas no interior da área proposta e no 

seu entorno (Domingues, 2014). 

Ainda atual, o estudo Contribuição das unidades de conservação brasileiras para a 

economia nacional, publicado em 2011 pelo o Ministério do Meio Ambiente em parceria 

com o Centro para Monitoramento da Conservação Mundial do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-WCMC) permite identificar alguns aspectos que 

podem ser considerados na região em questão. 

Medeiros et al (2011), ao afirmarem que as unidades de conservação cumprem uma 

série de funções cujos benefícios são usufruídos por grande parte da população 

brasileira – inclusive por setores econômicos em contínuo crescimento, sem que se 

dêem conta disso, levantam importantes aspectos para que se permita fazer análises 

de impactos econômicos ao se criar essa categoria de área protegida. 

Segundo a Fundação o Boticário (2015) os benefícios de proteção da biodiversidade e 

os serviços ambientais que as UCs fornecem à sociedade não têm sido suficientes para 

incentivar a implementação de políticas públicas voltadas à expansão e consolidação 

dessas áreas protegidas no país. Ao desenvolverem um roteiro para a valoração de 

áreas protegidas o Grupo propõe que "a valoração também pode ser



utilizada como ferramenta de mensuração, avaliando o desempenho da gestão dessas 

áreas e indicando a amplitude real dos benefícios, diretos e indiretos, que elas provêem 

à população”. 

Dentre os benefícios valoráveis estão as receitas adquiridas com uso público 

(ecoturismo); o fornecimento de água; os benefícios fiscais para os municípios, 

provenientes de arrecadação de impostos gerados pela presença da UC (ICMS 

Ecológico ou imposto territorial, por exemplo) e o impacto das contratações e aquisições 

da UC no comércio e mercado de trabalhos locais.Com foco em unidade de conservação 

proteção integral, segundo o Grupo o roteiro pode ser utilizado para outras categorias 

de áreas protegidas. 

Domingues (2014) realizou estudos de caracterização socioeconômica para a criação 

de unidades de conservação em Minas Gerais, sob a ótica da educação ambiental e 

análise das atividades produtivas realizadas pela população local. O autor concluiu que 

o sucesso do projeto de construção de uma área legalmente protegida, deve se atrelar 

a um projeto político-pedagógico junto aos moradores e produtores do entorno, que 

incentive o uso sustentável do solo e leve em conta o desenvolvimento social e 

comunitário local. Em seus estudo o autor determinou alguns eixos, entre os quais, 

destacamos: programas pedagógicos e de educação para a valorização cultural dos 

recursos naturais, estimulando a reflexão acerca dos serviços ambientais; o 

desenvolvimento, através da extensão rural, de alternativas ao desmatamento que 

garantam a subsistência das famílias rurais, voltadas para a diversificação das 

atividades produtivas e para a valorização da cultura rural tradicional; e criação de 

mecanismos que possibilitem uma maior agilidade nos processos de licenciamento 

ambiental das propriedades, permitindo que os produtores façam o uso mais planejado 

dos recursos naturais, entre outros. 

Medeiros et al (2011), citam como principais exemplos para tal: a qualidade e a 

quantidade da água que compõe os reservatórios de usinas hidrelétricas; o turismo que 

dinamiza a economia de muitos dos municípios do país só é possível pela proteção de 

paisagens proporcionada pela presença de unidades de conservação. Além do 

desenvolvimento de fármacos e cosméticos consumidos cotidianamente, em muitos 

casos, utilizam espécies protegidas por unidades de conservação. Sem contar com o 

papel das unidades de conservação para os serviços ambientais, como a mitigação dos 

efeitos da emissão de CO2 e de outros gases de efeito estufa decorrente da degradação 

de ecossistemas naturais. 

Vale destacar que, segundo Medeiros et al (2011), por se tratar de produtos e serviços 

em geral de natureza pública, prestados de forma difusa, o valor e o pagamento por



esses serviços não são percebidos nem pagos pelos usuários. Ou seja, o papel das 

unidades de conservação não é facilmente “internalizado” na economia nacional. 

Se considerarmos os estudos citados acima e os utilizando para identificar de forma não 

analítica, quais aspectos podem ser considerados para a região de Primavera para gerar 

impactos econômicos com a conservação da biodiversidade, sugerimos os serviços 

ambientais. Evitar a emissão de CO2 por meio da conservação das florestas de mangue 

conservando e mantendo as cabeceiras dos rios que abastecem os mangues. 

Como o município de São João de Pirabas possui área litorânea e explorada para o 

turismo de veraneio, pesca esportiva, e o potencial para o turismo arqueológico, com a 

ampliação da área da Resex Chocoaré-Mato Grosso e a criação da unidade de 

conservação deverá contribuir para novos empreendimentos no local. . 

3.7 - Levantamento de dados e análise dos impactos ambientais sobre os 
usos alternativos do solo existentes, que estão em planejamento ou em 
implementação nas áreas indicadas 

 

Não foram encontrados na literatura pertinente e disponível informes sobre 

projetos, ou perspectiva de exploração do solo na região propostas para a ampliação da 

unidade de conservação. 

3.8 - Levantamento de dados secundários do meio Físico 

O município de São João de Pirabas está localizado na Microrregião Salgado que é 

integrante da Mesorregião Nordeste Paraense, costa atlântica da Amazônia Brasileira. 

Distante 199 km de Belém, capital do estado, tem como municípios vizinhos Primavera, 

Quatipuru, Salinópolis, Santarém Novo e Maracanã. 

De acordo com a Classificação Climática de Köppen, a região esta incluída no subgrupo 

climático Tropical de Monções (Am), que apresenta as seguintes características: 

temperatura média do mês mais frio do ano > 18°C, pequena estação seca (agosto – 

dezembro), influência de monções, precipitação total anual média > 1500mm e 

precipitação do mês mais seco < 60mm (Alvares et al., 2013).O município de São João 

de Pirabas possui temperatura média mensal e precipitação anual de 26,3°C e 

2715,8mm, respectivamente (Inpe, s.d.1; s.d.2).O município possui elevações 

modestas, variando do nível do mar a 59 metros, com a média ficando em 19,5 metros 

(USGS, s.d.). Estatísticas para os valores de temperatura, precipitação e elevação 

podem ser observados na tabela 5.



Tabela -5. Estatísticas das variáveis ambientais. 
 

Variável 
No. 

Mínimo Máximo Amplitude Média 
Desv.

 
 
 
 

 

Obs. Temperatura e precipitação resolução de 1000m; Elevação resolução de 30m. 

 
A distribuição espacial dos valores de temperatura, precipitação e elevação pode ser 

observada nas figuras 2, 3 e 4, respectivamente. A temperatura apresenta uma variação 

muito pequena, com tendência de diminuição no sentido  Norte    Sul  (figura 2). Pode-

se observar, também, uma tendência de diminuição da precipitação no sentido Noroeste 

 Sudeste (figura 28). A diminuição da precipitação no sentido litoral 

 interior é um fenômeno esperado. No entanto, esperava-se um comportamento 

inverso para a temperatura, com as temperaturas litorâneas sendo amenizadas pela 

brisa marinha, o que não foi observado para São João de Pirabas, como também não 

fora observado para Quatipuru. 

A elevação apresenta uma tendência de aumento no sentido Nordeste  Sudoeste.  As 

regiões litorâneas são, em geral, mais baixas, com as áreas mais elevadas 

concentrando-se na porção sudoeste/sul do município. No entanto, no sudoeste, limite 

com o município de Santarém Novo, região em estudo para da Resex Bom Intento, 

encontram-se elevações baixas, próximas ao nível do mar. 

O território do município de São João de Pirabas é todo constituído por terrenos da Era 

Geológicamais recente, o Cenozoico (Tabela 6 e Quadro 4). Com relação aos Períodos 

do Cenozoico, os terrenos de São João de Piradas são predominantemente do 

Quaternário (75%), sendo 26,5% do Holoceno (Depósitos Marinhos Litorâneos, 

Depósitos de Pântanos e Mangues Holocênicos e Aluviões Holocênicos) e 48,9% do 

Pleistoceno (Cobertura Detrito-Laterítica, Pleistocênica. 

 Células     Padrão 

Temperatura 736 26,1 26,5 0,4 26,3 8,4 

Precipitação 736 2632 2819 187 2715,8 46,0 

Elevação 742619 -12 59 71 19,5 12,2 

 



 
 
 

 

C- Elevação 

 

A- Temperatura 
B-Precipitação 

 
 
 

 

Figura 23-. Mapas da Temperatura e Precipitação e elevação no município de São João de Pirabas.



Os terrenos restantes são do Período Terciário/Época Mioceno (14%), distribuídos entre 

o Grupo Barreiras(5,4%) e Formação Pirabas (8,2%). Uma pequena parte do território 

de São João de Pirabas (11%) é coberta por corpos d’água (rios, lagos e mares) (IBGE, 

1998; s.d.1). 

Tabela.6. Áreas das classes do Mapa Geológico. 

Mapa Geológico - Classes Tempo 
Geológico 

Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Corpos d'água Não se aplica 7756,02 10,99 

Depósitos Marinhos Litorâneos Recente 316,48 0,45 

Depósitos de 
Pântanos e Mangues 
Holocênicos 

Holoceno 17930,10 25,41 

Aluviões Holocênicos Holoceno 465,06 0,66 

Cobertura Detrito-
Laterítica Pleistocênica 

Pleistoceno 34524,80 48,93 

Grupo Barreiras Mioceno 3800,00 5,39 

Formação Pirabas Mioceno 5764,64 8,17 

TOTAL  70557,09 100,00 

 
Quadro 4. Tempo Geológico. 

 

A distribuição espacial das classes do Mapa Geológico pode ser observada na figura 29 

(IBGE, 1998; s.d.1). Na região em estudo para a ampliação da Resex Chocoaré- Mato 

Grosso,limite com o município de Santarém Novo, ocorrem principalmente as classes 

geológicas Depósitos de Pântanos e Mangues Holocênicos (Quaternário) e



Grupo Barreiras (Terciário). Ocorrem ainda áreas de Cobertura Detrito-Laterítica 

Pleistocênica. 

Com relação ao modelado da superfície, em São João de Pirabas predominam as 

classes de dissecação/erosão(61,3%), basicamente representada pelos Tabuleiros 

(60,79%). As classes de acumulação/deposição representam 27,7% do território do 

município, sendo a principal a Planície fluviomarinha (26,63%). O restante do território 

(11%) são corpos d’água (mares, rios e lagos). As áreas das classes do Mapa 

Geomorfológico podem ser observadas na tabela 7. 

Tabela 7. Áreas das classes do Mapa Geomorfológico 
Mapa Geomorfológico - Classes Ação Área 

(ha) 
Área 
(%) 

Corpos d'água Não se 
aplica 

7759,28 11,00 

Planície marinha Acumulação 316,46 0,45 

Planície fluviomarinha Acumulação 18790,55 26,63 

Planície fluvial Acumulação 465,11 0,66 

Tabuleiro Erosão 42897,26 60,79 

Pediplano Erosão 332,19 0,47 

Total  70560,85 100,00 

 
 
 

Figura 24- Mapa Geológico. 

 
A distribuição espacial das Classes Geomorfológicas pode ser observada na figura 30 

(IBGE, 2009; s.d.2). Constata-se que na região em estudo para a ampliação da Resex



Chocoaré- Mato Grosso (limite entre São João de Pirabas e Santarém Novo) ocorrem 

áreas de planície fluviomarinha (deposição) e de tabuleiros (erosão). 

Figura 25. Mapa Geomorfológico do município de São João de Pirabas 

 
 

Com relação aos solos, nas áreas baixas (planícies) ocorrem os mal drenados (gleissolo 

e neossolo hidromórfico) e os cordões arenosos litorâneos (neossolo órtico) cobrindo 

28,3% do território de São João de Pirabas. Os solos bem drenados (latossolo) 

ocupamas áreas mais altas (tabuleiros) e representam 60,7% da área do município. Os 

corpos d’água cobrem o restante da área (11,0%). As áreas do Mapa Pedológico do 

município de São João de Pirabas pode ser observada na tabela 8. 

Tabela 8 Áreas das classes do Mapa Pedológico 
Mapa Pedológico - Classes Característica Área 

(ha) 
Área 
(%) 

Corpos d'água Não se aplica 7718,76 10,94 

Gleissolo Tiomórfico Órtico Mal drenado 18957,47 26,87 

Neossolo Quartzarênico Hidromórfico Mal drenado 457,01 0,65 

Neossolo Quartzarênico Órtico Bem drenado 579,06 0,82 

Latossolo Amarelo Distrófico Bem drenado 42848,34 60,73 

TOTAL  70560,64 100,00 

 

 
A distribuição espacial das classes de solo pode ser observada na figura 6 (IBGE, 2007; 

s.d.3). Na área proposta para a expansão da Resex Chocoaré- Mato Grosso, nas áreas 

baixas (planície fluviomarinha) ocorre o solo Gleissolo Tiomórfico Órtico



(mal drenado)(Embrapa, s.d.), enquanto que nas mais altas (tabuleiro) ocorre o solo 

Latossolo Amarelo Distrófico (bem drenado). 

Figura 26. Mapa Pedológico (solos). 
 

Com relação aos dados de fitofisionomias (IBGE, 2012; s.d.4), no município de São João 
de Pirabas predominam as áreas alteradas (59,3%) representadas pelas vegetações 
secundárias e área urbana, com destaque para a Vegetação Secundária com Palmeiras 
(57,19). As áreas de vegetação original (formações pioneiras – mangues e dunas; 
floresta ombrófila densa) respondem por 29,7% do território do município, com o 
predomínio das áreas de mangue (Formações Pioneiras com influência fluviomarinha – 
arbórea). O restante do território (11,0%)é coberto por corpos d’água. As áreas do Mapa 
de Fitofisionomias (vegetação) de São João de Pirabas pode ser observada na tabela 
9. 

 
Tabela 9. Áreas das classes do Mapa de Fitofisionomias 

                
 
 
 

 



A distribuição espacial das formações originais e das áreas alteradas pode ser 

observada no Mapa de Fitofisionomias (figura 27). De uma forma geral, verifica-se que 

as áreas de formação originais (formações pioneiras) ocupam os terrenos baixos 

(planícies), que devido aos solos mal drenados, são menos recomendados para as 

atividades produtivas. As áreas alteradas (vegetação secundária e área urbana), por 

sua vez, ocupam os terrenos mais altos (tabuleiros), área de solos bem drenados. 

Figura 27. Mapa de Fitofisionomias (vegetação). 
Na área proposta para a expansão da Resex Chocoaré - Mato Grosso, nas áreas baixas 

(planície fluviomarinha) ocorrem áreas de mangue, enquanto que nas altas (tabuleiro) 

ocorrem áreas de vegetação secundária. Logo, a unidade de conservação abrangerá 

áreas de mangue (Formações Pioneiras com influência fluviomarinha – arbórea) (figura 

28). Os manguezais, por serem berçários de diversas espécies de peixes e outros 

animais que migram para as áreas costeiras durante, pelo menos, uma fase do ciclo de 

sua vida, são áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade (USP, s.d.). 

Como a informação sobre o uso da terra dos dados de fitofisionomias (IBGE, 2012; 

s.d.4), não são atuais, resolveu-se utilizar os dados do Projeto TerraClass (Embrapa e 

Inpe, 2011; 2013). As áreas das classes do Mapa TerraClass 2010 para o município de 

São João de Pirabas são apresentados na tabela 10. A distribuição espacial das classes 

do Mapa TerraClass 2010 pode ser observada na figura 33.



Tabela 10 Áreas das classes do Mapa TerraClass 2010. 

Mapa TerraClass 2010 - 
Classes 

Característica Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Área Urbana Alterada 269,3 0,38 

Hidrografia Não se aplica 7883,0 11,17 

Floresta Original/Alterada 40547,2 57,43 

Não Floresta Original 1512,5 2,14 

Desflorestamento 2010 Alterada/Uso 135,1 0,19 

Pasto Limpo Alterada/Uso 762,3 1,08 

Mosaico de Ocupações Alterada/Uso 830,1 1,18 

Regeneração com Pasto Alterada/Uso 373,0 0,53 

Vegetação Secundária Alterada 9368,2 13,27 

Outros Alterada/Uso 90,4 0,13 

Área Não Observada Sem informação 7897,9 11,19 

Sem informação Sem informação 935,4 1,32 

TOTAL  70604,3 100,00 

 
 

Figura 28- Mapa TerraClass 2010 (uso da terra). 

 
De acordo com o dado TerraClass 2010, a classe predominante em São João de Pirabas 

é a Floresta (57,43%), representada principalmente pelas áreas de mangue, mas 

incluindo também remanescentes de floresta ombrófila densa e áreas de florestas 

secundárias antigas. A segunda classe em importância é a vegetação secundária 

(13,27%), também conhecida como capoeiras. As classes de uso propriamente ditas, 

incluindo as áreas urbanas, ocupam uma área muito pequena (3,5%). As áreas de 

vegetação aberta (Não Floresta), que são as formações pioneiras herbáceas e



arbustivas, também ocupam apenas uma pequena porção do território (2,14%). Os 

corpos d’água cobrem 11,17% do território. O restante do território (12,51%) não possui 

informação. 

No caso dos dados TerraClass 2010, a área proposta para a expansão da Resex 

Chocoaré - Mato Grosso, esta situada basicamente sobre áreas de floresta, 

predominantemente manguezais, e áreas de vegetação secundária (capoeiras), muitas 

delas representando áreas agrícolas em pousio. 

O município de São João de Pirabas é cortado por diversos rios, com destaque para os 

rios Japerica, que deságua na Baía do Japerica, e Chocoaré que antes de desaguar no 

Rio Maracanã, passa pela área em estudo para a ampliação da Resex Chocoaré - Mato 

Grosso (figura 29). Os rios Japerica e Chocoaré formam o limite sul do município. O 

mapa de Hidrografia de São João de Pirabas foi elaborado com base em dados do IBGE 

(s.d.5). 

Figura 29- Mapa de hidrologia. 



3.9 - Levantamento de dados secundários do meio biótico. 
Especificamente sobre a área visitada (para ampliação da Resex Chocoaré-Mato 

Grosso) não se encontrou literatura pertinente que destaque meio biótico como um todo. 

Para o município de São João de Pirabas que está inserido na zona costeira do Pará os 

estudos estão voltados para o meio físico, e gestão pública no intuito de promover o seu 

desenvolvimento sustentável. 

Dessa forma optou-se por meio dos estudos que descreviam a região do Salgado 

paraense como um todo e quando possível extrapolar extrapolações pela proximidade 

geográfica e semelhanças fisiográficas. Utilizaram-se dados publicados sobre a flora e 

a fauna em (ver banco de dissertações e tese UFPA e outras universidades e artigos do 

Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi). 

Além desses, utilizou-se as informações obtidas por meio das conversas informais com 

os moradores. 

Segundo Rocha et al (2009) que estudaram e produziram o catalogo da Flora da 

Reserva Extrativista Chocoaré- Mato Grosso, vegetação da área encontra-se alterada, 

sobretudo as áreas de terra firme. 

Segundo Costa (2006, in Moreira, 2008), as capoeiras são componentes da paisagem 

rural de grande significado na Amazônia distinguem‐se de outras formas de áreas 

alteradas por ação antrópica, por se constituírem estágios de regeneração espontânea 

da cobertura vegetal. Nesse contexto, estudos demonstram que na região bragantina, 

após 300 anos de colonização agrícola, existe menos de 15 % da cobertura vegetal 

original e as capoeiras ocupam cerca de 53 % (Alves e Vieira, 1996). 

As regiões de floresta de várzea são as áreas de concentração de palmeiras, e os 

campos nativos apresentam uma vegetação herbácea e capins que são consumidas 

como pasto. As espécies mais freqüentes são: imbaúba (Cecropia sp.), matamatá 

(Eschweilera odora (Poep. ex Berg) Miers), lacre (Vismia spp) e núcleos de palmeiras, 

principalmente o buriti (Mauritia flexuosa L.f), inajá (Maximiliana maripa.), açaí (Euterpe 

oleracea Mart.), coco-d'água (Cocus sp) e bacaba (Oenocarpus bacaba Mart.). 

As áreas de manguezais, exceto as mais próximas dos campos estão conservadas e 

são utilizadas como áreas de exploração de recursos semi-aquáticos e aquáticos. As 

principais espécies vegetais do mangue e citadas pelos moradores são o Mangue- 

branco ou Tinteiro (Laguncularia racemosa) e o Mangue vermelho ou Mangueiro 

(Rhizophora mangle). 

No que se refere a fauna além dos já citados pelos moradores e descritos, não foram 

encontrados registros de estudos específicos nas regiões trabalhadas que se refira a 

mamíferos (mesmo os aquáticos) e repteis. Sobre a avifauna há registros de uma



revisão dos registros sobre a distribuição, abundância e sazonalidade de ocorrência de 

Leucophaeus atricilla (gaivotas migradoras) no Brasil. Os estudos de Lima et al(2010) 

no Salgado Paraense e em duas regiões de São João de Pirabas, constataram a 

presença desta espécie nas praias, ampliando informações sobre a ocorrência e 

sazonalidade desta espécie 

Estudos de ictiologia na região chamam a atenção, sobretudo os que se referem a 

socioeconomia da pesca. O conhecimento tradicional dos pescadores expresso no 

estudo sobre a pescada-gó (Macrodon ancylodon) considerada de extrema importância 

para a população de pescadores locais. Os estudos de Santos et al ( 2014), sobre o 

saber dos pescadores acerca da ecologia e biologia, com ênfase nos aspectos do 

comportamento, distribuição, reprodução, e alimentação são muito relevantes quando 

comparados aos estudos científicos relacionados a esse peixe. Os autores concluem 

que o conhecimento ecológico tradicional do pescador do município de São João de 

Pirabas é forte e informativo, sendo capaz de gerar informações básicas sobre 

etnoictiologia da pescada-gó, o que permite adequar a política da pesca para o manejo 

deste a partir do conhecimento de pescadores. 

Brito et al (2015) descrevem o conhecimento dos pescadores sobre a pesca de 

tartarugas em São João de Pirabas. Eles trabalharam com pescadores, que utilizavam 

sete artes de pesca (rede de emalhe, linha e anzol, espinhel, curral, tarrafa, tapagem e 

matapi), voltadas principalmente à captura da cavala (Scomberomorus cavalla), serra 

(S. brasiliensis), gó (Macrodon ancylodon), corvina (Cynoscion spp.), pescada 

(Cynoscion spp.), bandeirado (Bagre bagre) e tainha (Mugil spp.). Segundo os autores 

o cinco espécies de tartarugas, ocorrem na região, sendo mais citadas Chelonia 

mydas,Dermochelys coriacea e Eretmochelys imbricata. Como resultados afirmam que 

as capturas incidentais foram relatadas por 76% dos pescadores, ocorrendo 

principalmente em redes, espinheis e currais, além disso, segundo os autores, os 

animais capturados eram soltos, apesar de haver o consumo de carne e ovos de 

tartaruga marinha pelos pescadores. 

 
3.10 - Realização de reuniões participativas com as comunidades 

Em consonância com a metodologia proposta foram realizadas oficinas nas 

comunidades descritas. Para as atividades nas comunidades localizadas na região de 

ampliação da Resex Chocoaré Mato-Grosso, a equipe foi acompanhada do Chefe da 

unidade e representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nas comunidades 

os presidentes das Associações apoiaram a mobilização e local para ocorrer às oficinas. 

Trabalhou-se para sanar conflitos de ordem político institucional quanto aos territórios a 

serem criados realizando uma reunião de esclarecimento na comunidade



de São Bento que pertence ao município de Salinópolis. .Nessa reunião compareceram 

além das lideranças da comissão Pró Resex de Salinópolis, autoridades municipais 

como Secretario de Agricultura e de meio Ambiente. 

Todas as oficinas realizadas para a ampliação da UC foram iniciadas com a fala da 

representante da Sema e do Chefe da Resex, que muito contribuíram com 

esclarecimentos e sanaram dúvidas. Sempre ao iniciar as oficinas foi proposto e aceito 

como roteiro o esclarecimento das atividades da equipe na região. Dessa forma a 

dinâmica da oficina, contou com uma “seção” de abertura (esclarecimento das 

atividades da equipe), a realização de atividades em grupos para coleta de dados e 

agendamento das entrevistas com os presentes e /ou indicados como experto para 

atividades extrativistas. Dentre as atividades foram realizadas o mapeamento das áreas 

de uso dos recursos Naturais, o Diagrama de Venn e a Matriz Histoecológica. 

Em todas as oficinas houve presença de homens e mulheres das comunidades que 

emitiram suas opiniões e dúvidas quanto ao território a ser criado. Buscou-se sanar as 

dúvidas quanto ao significado de uma unidade de conservação na categoria pretendida, 

e o que se pode ou não fazer dentro dessas áreas, assim como os benefícios que 

poderão chegar às comunidades a partir da criação da unidade de conservação. O 

número de participantes variou entre as oficinas (ver anexo).



CAPÍTULO 2- CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA DE VIRIANDEUA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

 
Para a realização das atividades de campo nesta etapa formou-se dois grupos de 

trabalho. Cada grupo de trabalho realizou as oficinas e as entrevistas. As oficinas 

aconteceram nas comunidades de: Laranjal, Campo do Sal, Vila do Patauá (Polo: Vila 

Muru-muru).  

As mobilizações foram realizadas pela equipe com o apoio de pescadores e extrativistas 

de caranguejo e da Colônia de Pescadores.  

 

3.2- Resultados 
 

3.2.1. Identificação e caracterização da população tradicional envolvida na área 
proposta para criação de Resex e de outros usuários da área 

 
O histórico de São João de Pirabas como município é recente. O mesmo emancipou- 

se do município de Primavera (lei estadual nº 5453) no ano de 1988 (IBGE, 2016) 

ficando com uma área territorial de 705,542 Km², com densidade demográfica de 29,26 

habitantes por Km². 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 

2016, estimou-se para o municipio de São João de Pirabas uma população de 22.207 

habitantes. No censo de 2010 sua população foi de 20.647, dividido entre uma 

população urbana de 10.487 e uma rural de 10.160. 

Neste contexto, foram entrevistadas 29 famílias4 que estavam distribuidas entre bairros, 

comunidades e vilas do municipio5. Os entrevistados foram pessoas 

 
4 
Conforme a metodologia adotada, as entrevistas foram realizadas com informantes-chave e 

seus grupos familiares sendo, portanto, uma amostragem. 
5 
Laranjal, Boa Esperança, Caraxió, Agreste, Campo do Sal, Recreio, Muru-muru, Bairro Alegre 

(Morro do Macaco), Vila do Patauá, Vila do Inajá ou Vila dos Crentes, Bairro Pará Maranhão, 
Vila do Açai, Piracema, Ilario.



consideradas chave, podendo ser ou não chefe (a) de familia, totalizando 86,2% dos 

sexo masculino e 13,8% do sexo feminino. 

A idade dos 29 entrevistados ficou concentrada na faixa etária que vai de 36 a 45 anos 

e 46 a 55 anos representando 34,5% e 27,6%, respectivamente. A escolaridade dos 

mesmos pode ser considerada baixa, 65,5% possuem o ensino fundamental incompleto, 

outros 34,5% são analfabetos, somente escrevem o nome (alfabetizados), outros 

possuem o ensino fundamental completo e, por último o ensino médio completo e 

incompleto. 

Outro ponto importante a ser considerado é o tempo de moradia dos entrevistados no 

município. A média foi de 43,3 anos, sendo que existem os que moram há 12 anos e 

outros há mais de 74 anos. Além do mais, moram na mesma casa em média há 26 anos 

o que pode representar um forte vínculo com a terra (no sentido de território), nos seus 

aspectos geográficos, culturais, sociais e políticos e uma baixa mobilidade espacial e 

temporal (Tabela 11). 

Tabela11: Características socioeconômicas dos entrevistados 
 

 Características gerais Frequencia Percentual (%) 

Sexo  

 Masculino 25 86,2 

 
Idade 

Feminino 4 13,8 

 Menos de 35 anos 2 6,9 

 De 36 a 45 anos 10 34,5 

 De 46 a 55 anos 8 27,6 
 Mais de 55 anos 9 31 

Escolaridade 

Analfabeto 2 6,9 

Alfabetizado 2 6,9 

Fund. Incompleto 19 65,5 

Fund. Completo 1 3,4 

Médio incompleto 2 6,9 

Médio completo 3 10,4 

Tempo na área 

Menos de 15 anos 4 13,8 

De 16 a 25 anos 1 3,4 

De 26 a 35 anos 4 13,8 

De 36 a 45 anos 7 24,2 

Mais de 45 anos 13 44,8 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.   

 
 

Entre os 29 entrevistados, soma-se 105 pessoas residentes compostas por pai, mãe, 

filhos e netos correspondendo a uma média de 3,6 pessoas por família. Estas famílias 

podem ser consideradas nucleares, com predominância para o sexo masculino,



correspondendo 50,4% da amostra e 49,6% do sexo feminino, com diferença pouco 

significante. 

Do total de 105 pessoas, no que concerne a idade, os mesmos concentraram-se na 

faixa etária de adultos entre 19-30 anos (28,5%), seguidos dos de 11 a 18 anos (21%), 

até 10 anos (14,3%), de 41 a 50 anos (11,4%), de 51 a 60 anos (11,4%), seguidos de 

31 a 40 anos (6,6%) e mais de 60 anos (6,6,%) (Tabela 12). A média de idade dos 

entrevistados foi de 51,4 anos, sendo que o mais novo possui 26 anos e o mais velho 

74 anos. 

Tabela 12 - Idade dos familiares do entrevistados do município de São João de Pirabas, 
2016. 

 
No. de 

pessoas 
Percentual (%) 

 Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Até 10 
anos 

10 5 15 9,5 4,8 100,0 

De 11 a 
18 anos 

9 13 22 8,6 12,4 100,0 

De 19 a 
30 anos 

17 13 30 16,1 12,4 100,0 

De 31 a 
40 anos 

4 3 7 3,8 2,8 100,0 

De 41 a 
50 anos 

6 6 12 5,7 5,7 100,0 

De 51 a 
60 anos 

4 8 12 3,8 7,6 100,0 

Mais de 
60 anos 

3 4 7 2,8 3,8 100,0 

Total 53 52 105 50,4 49,6 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 
 

Quanto à naturalidade, os entrevistados nasceram, na sua maioria, no estado do Pará 

(95%), distribuidos entre os municipios de: São João de Pirabas, Primavera, Quatipuru, 

Belém, Capanema, Salinas, Bragança, Concórdia do Pará, Irituia, Viseu, Tucurui, 

Marapanim e outros 5% em outros Estados como Ceará (Fortaleza e Quixadá). 

Quando perguntados se havia a intenção de mudança para outro local, 14% disseram 

que sim, cujo principais motivos foram: “Melhores condições de acesso à saúde e 

educação”; “Melhorar de vida”; “Procurar emprego” . Porém, grande maioria (86%) 

não pretende sair do município, pois “Viveu quase a vida toda aqui e não quer sair”; 

“Porque aqui a vida é boa e perto das coisas que precisamos para nos alimentar”. 

No entanto, 55% dos entrevistados afirmaram possuir algum ente familiar morando em 

outra cidade. Na sua maioria são os filhos (88%), irmãos (10%) e esposas (2%). Em 

média são jovens com idade de 28 anos. Os municípios mais citados dentro do estado



do Pará foram: Capanema, Salinas, Belém, Colares, Marituba, Marabá e Tucurui. 

Apenas um outro estado foi citado, como Goiás. 

No que diz respeito a migração, segundo Gonçalves (2001), não se pode resumir os 

deslocamentos existentes nos centros urbanos e no meio rural exclusivamente a 

violência ou pobreza. O autor enfatiza que existem problemas estruturais na realidade 

brasileira, complexos que são 

 
Fatores como a crise econômica e o desemprego 
crescente, as transformações no mundo do trabalho e a 
precarização de suas rela ções – entre outros – contribuem 
decisivamente tanto para o quadro de indigência que se 
amplia, quanto para os deslocamentos compulsórios da 
população pobre. (GONÇALVES, 2001, p. 173-174). 

 
No que diz respeito à questão fundiária 41,5% afirmaram ser proprietários de sua terra 

com título definitivo registrado em cartório, 20,7% afirmaram que estão em áreas fruto 

de herança e não possuem documento específico, 20,6% disseram ter direito de uso 

sobre as mesmas, 10,3 são posseiros e 6,9% são arrendatários. 

No município de São João de Pirabas, segundo o IBGE (2010) existem 63 escolas, 30 

pré-escolar, 32 de ensino fundamental e 1 de ensino médio (Tabela 13). 

 
Tabela 13 – Número de escolas, por nível, no município de São João de Pirabas, 2016. 

 

São João de Pirabas 
 

Pré-escolar 30 

Fundamental 32 

Médio 1 

Total 63 

Fonte: IBGE, 2016. 

 
 

O número de escolas existentes no municipio não representa, porém, um bom nível 

educacional dos entrevistados, que foi considerado baixo. Dos 105 6,8% não são 

alfabetizados, 4,7% assinam apenas o nome, a grande maioria só possui o ensino 

fundamental incompleto (55,2%), 5,7% possui o ensino fundamental completo, 20% 

possuem o ensino médio incompleto e apenas 7,6% concluíram o ensino médio (Tabela 

14). 

Esta realidade já foi descrita em trabalho de Borcem, Cordovil e Furtado Jr (2014) 

em estudo socioeconômico realizado com coletores de caranguejo neste



município, que em seus resultados enfatizou o grave problema social dos mesmo. 

Segundo estes mesmos autores o 

baixo nível de escolaridade de pescadores justifica-
se em razão do tempo despendido na atividade de 
pesca ou do elevado esforço físico exercido por 
esses trabalhadores, o que os deixam 
desmotivados para continuarem a vida escolar; e 
no tocante ao grau de analfabetismo, ressalta que 
são geralmente os de idades mais avançadas, que 
começaram o trabalho cedo demais em virtude da 
necessidade familiar ou porque, na localidade, não 
havia centros educacionais na sua infância e/ou 
adolescência, o que os impossibilitou de estudar 
(FREITAS, FURTADO JR E BORCEM, 2015, p. 
49). 

 

Tabela 14 – Nível de escolaridade, baseado no grau de instrução, da família 
dos entrevistados do município de São João de Pirabas, 2016. 

 

Grau de instrução Frequência Percentual (%) 

Sem alfabetização 7 6,8 

Alfabetizado (assina o nome) 5 4,7 

Fundamental incompleto 58 55,2 

Fundamental completo 6 5,7 

Ensino médio incompleto 21 20,0 

Ensino médio completo 8 7,6 

   

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 

Com relação à renda mensal familiar os valores médios oscilam entre os que ganham 

de apenas meio a 1 salário mínimo (34,5%), seguido dos que dispõe de um salário 

mínimo (24,1%), com mesmo número os que ganham de um a dois salários mínimos 

(24,1%), pouco mais de 13,8% estão na tabela 15. 

Tabela 15 – Renda da família dos entrevistados do município de S. João de 
Pirabas, 2016. 

. 

Renda Frequência Percentual (%) 

Menos de 1/2 Salário Mínimo 4 13,8 

De meio a 1 Salário Mínimo 10 34,5 

Um Salário Mínimo 7 24,1 

Um a dois Salários Mínimos 7 24,1 

Dois a cinco Salários Mínimos 1 3,5 

   

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

Total 105               100 

 

Total  29              100 

 



Infraestrutura, Saúde e Saneamento 

 

As comunidades são bem diferentes entre si, no que diz respeito ao acesso a 

infraestrutura, saúde e saneamento. Destes, 44,9% possuem casa de alvenaria, 27,5% 

possuem casa de barro, 13,8% casa de madeira e 13,8% casas mistas de madeira e 

alvenaria (Figura 31). 

Aspecto da residência Comunidade Patauá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspecto da residência Comunidade Laranjal 

 

A maior parcela dos entrevistados (34,5%) obtém a água para consumo através de 

captação em poço artesiano, outros 24,1% via poço tubular, 13,8% se utilizam de rede 

em sistema comunitário simplificado, o mesmo percentual faz captação de água de 

chuva (13,8%) e 6,9% captação em cacimba, cisterna ou poço simples. 

Em São João de Pirabas os entrevistados reclamaram da baixa qualidade da água para 

consumo. Alguns entrevistados já compram água que são capturadas em 

bicas/cacimbas na cidade. No que diz respeito ao tratamento para consumo, 48,2% das 

residências a água é filtrada para consumo, 27,6% dizem que a água é clorada, 13,7% 

dizem não fazer nenhum tipo de tratamento e 10,5% informaram que coam a água6. 

Em 24,1% dos casos o destino do esgoto se dá em fossa séptica e outros 41,4% os 

casos a destinação é a fossa negra onde os dejetos dos banheiros localizados fora de 

casa e que são construídos sobre um buraco caem diretamente no solo, sem nenhum 

 



 

 

  

 

tratamento. 20,7% declararam ser céu aberto e 13,8% não possuem banheiros que 

segundo os mesmos ocorrendo o risco de infiltrar-se no solo, atingindo assim a rede 

hidrográfica superficial local da área onde há a possibilidade transformar-se em Resex. 

Em relação ao lixo em 44,8% dos casos, abre-se um buraco na rediência, geralmente 

no quintal, e enterra-se o lixo, 31% queimado na própria unidade familiar; 10,3% são 

recolhidos pela prefeitura, 13,8% são destinados para produção de adubo sem 

quaisquer técnicas, ou seja, não há conhecimento do sistema de compostagem. Plantas 

e um número expressivo de 17,2% jogam o lixo domèstico nos rios, iagarapés ou marés 

próximas as suas casas. 

Como consequência, em parte, da falta de saneamento os entrevistados destacaram 

algumas doenças e sintomas dos quais são acometidos com certa frequência: diarréia, 

gripe, vômito, febre, tosse, malária, virose etc. 

 
Caracterização dos Sistemas de Produção 

 
Nas comunidades visitadas do município de São João de Pirabas as atividades 

produtivas concentram-se em algumas poucas atividades produtivas. Atualmente os 

entrevistados desenvolvem mais de uma atividade produtiva/econômica, principalmente 

um revezamento entre a agricultura e a pesca. 

Dentre estas se destacam: a pesca (74,2%), associado ao trabalho com a agricultura 

(69,0%), 44,9% recebem algum benefício social como bolsa família, 27,6% criam 

animais para consumo e comercialização, 24,1% trabalham com Extrativismo vegetal, 

Outros 
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Figura 30: Principais atividades econômicas citadas pelos entrevistados no município 
de São João de Pirabas-PA. Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
 

Um aspecto importante que deve ser considerado é a são a divisão do trabalho na 

perspectiva de gênero e sua ligação com as atividades citadas. Praticamente todas as 

atividades supracitadas são desenvolvidas por homens e mulheres, com exceção da 

confecção e venda de apetrechos de pesca e extração de madeira da área  do mangue 

que, entre nossos entrevistados, apareceu como trabalho de exclusividade masculina. 

Em geral as atividades envolvem 76% de mão de obra familiar com a participação de 

em média 1 a 5 pessoas da família. 24% declaram que pagam o trabalho de diaristas 

ou mantém um trabalhador permanente. Em 2015 foram contratados, em média, entre 

1 a 3 trabalhadores diaristas. Uma prática ainda existente no município é o mutirão, que 

trata-se da troca de serviço, geralmente na roça, entre amigos ou parentes. 

A principal atividade onde há participação da família e a contratação de 

diaristas/ajudantes é a pesca. Nesta, entre as varias atividades, os trabalhadores 

despescam o curral, limpam, amarram as varas com cipó, tiram caranguejo, compram 

caranguejo para revenda, pescam peixe, mexilhão, turu, ostra e camarão. Na segunda 

maior atividade, a agricultura, o trabalho com o roçado que envolve os homens e jovens 

para o preparo da terra (derruba e queima), quanto para a produção de farinha e 

derivados, onde homens, mulheres e jovens estão envolvidos. 

Porém, mesmo mediante esta diversidade de atividades, 76% nunca acessou nenhum 

crédito. Os 24% que acessaram fizeram, na sua maiora, via empréstimo pessoal nos 

bancos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco, não sendo assim 

acesso a crédito para subsidiar a produção. Os valores emprestados giraram entre R$ 

990,00 a R$ 8.000,00 entre os anos de 2009 a 2012. 

Em relação ao acesso à assistência técnica, 96% disseram que não recebiam técnicos 

de nenhum dos órgãos como a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Pará 

(Adepará), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Apenas um entrevistado 

citou que no passado, um grupo recebeu assistência técnica da Emater. Na região 100% 

dos moradores entrevistados não possui o Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Quando perguntados sobre outras atividades produtivas não existentes na localidade e 

nas proximidades que poderiam ter potencial para serem desenvolvidas na localidade, 

alguns entrevistados responderam: criação de peixes, criação de camarão, criação de 

frango, horta, artesanato, casa de farinha comunitária, plantio de frutas e etc. 

 

Estrutura social e Organização Comunitária 

As comunidades de várias localidades do país são permeadas de organizações que 

lutam em várias esferas de atuação, como a da educação, do meio ambiente, da cultura, 

da comunicação, do empreendedorismo, do turismo de base comunitária, da economia 

da experiência, entre tantas outras. São inteligências e criatividades de atores que estão 



à disposição do desenvolvimento comunitário (ÁVILA, 2001). 

Observou-se que entre os entrevistados das comunidades visitadas no município de 

São João de Pirabas, 72,4% são associados a algum tipo de organização ou cooperativa 

e pelos menos 60% estão ligados principalmente a Colônia de Pescadores e os demais 

(27,6%) no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR). No geral 

fazem parte destas organizações no máximo 2 membros da família, que está  em média 

há 13 anos em alguma das organizações citadas, sendo que o tempo de associativismo 

pode variar entre 1 e 30 anos. 

De modo geral, a relação dos comunitários com as organizações sociais dos quais 

fazem parte (70%), apresenta-se ainda como um caminho de buscar benefícios. Os 

entrevistados refletem a importância de estar associado, principalmente, ao STTR e a 

Colônia de Pescadores, que foram as organizações onde ocorreu o maior número de 

participações. Isso se deve a alguns motivos: a) a participação como sócio do STTR e 

da Colônia facilita a aposentadoria, pois através dos mesmos poderão comprovar sua 

atividade agrícola e de pesca junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); e 

b) a busca por outros benefícios públicos como a licença maternidade pelas mulheres, 

ou algum benefício em caso de acidentes de trabalho. 

Nas comunidades visitadas, sem exceção, há equipamentos coletivos, com destaque 

para: igrejas, praças, escolas, e barracão comunitário. As principais atividades de lazer 

são realizadas dentro das próprias comunidades ou no município como: Jogo de futebol, 

círio de Nazaré, ir com a família para o sítio, igarapés e festas nas comunidades, jogar 

dominó, bilhar em bares das comunidades. 

Quando perguntados sobre a existência de festas nas comunidades os mesmos citaram 

as seguintes festas (80%) que ocorrem, principalmente entre junho e dezembro de cada: 

a) festas ligadas as igrejas locais (católicas e evangélicas); b) festas aos Santos 

padroeiros (Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festa de São Benedito, Festa de São 

Sebastião, Festa de São Lourenço) e c) Festas ligadas aos uso de recursos naturais 

(festa da gó e do bagre, festa do coco, festa do camarão, festa do caranguejo). 

Em relação ao entendimento sobre por política pública, 86% dos entrevistados não 

souberam responder. Entre os 14% que responderam, estes afirmaram que: “São 

benefícios que chegam até a população”; “Benefício que o governo traz”. Demonstrando 

muita dificuldade de compreensão em relação ao assunto. 

Dentre os que afirmaram conhecer alguma política pública, 70% dos entrevistados 

citaram como exemplo: Bolsa Família e bolsa verde, defeso do peixe e do caranguejo, 

asfalto, saúde, lazer, educação, segurança, programa luz para todos, programa minha 

casa minha vida, direito a documentações, etc. 

 

 

 

 



Política pública e Institucional: Diagrama de Venn 

Dentre os exercícios realizados nas oficinas o Diagrama de Venn possibilita obter 

resultados sobre a percepção dos comunitários em relação às políticas públicas e as 

ações das instituições em sua comunidade. A dinâmica foi realizada durante as oficinas 

das comunidades visitadas e os moradores inseriram, além de aspectos institucionais, 

aspectos ambientais que foram mantidos no Diagrama e ganharam a interpretação 

dada pelos participantes. Não houve dificuldades para o entendimento da metodologia 

por parte dos moradores 

Comunidade Laranjal 
Abrigando 78 famílias, a comunidade existe a mais de 100 anos.Cultivavam laranjas e 

tangerinas o que originou o nome da comunidade, o cultivo foi abandonado devido " a 

saúba (formiga) que deu em cima e acabou". Estão localizadas próximas as cabeceiras 

de rios que formam o Rio Pirabas. A oficina foi realizada no quintal de uma das 

moradoras e teve participação de homens e mulheres. Não tiveram dificuldades para 

realizar a dinâmica do Diagrama de Venn, embora não tenham inserido tantas 

instituições e ou políticas, o que pode refletir nas condições da comunidade, ou 

isolamento, ou entendimento real da atividade, ou como eles se situaram "a comunidade 

é carente" (Quadro 5). 

Ao apresentar o diagrama, ressaltaram a importância da utilização dos rios e da poluição 

causada pelo lixo jogado pelos moradores e "a necessidade de limpar o igarapé". 

 
Quadro 5- Diagrama de Venn da comunidade Laranjal. 

Alertaram para a importância da presença de Agente de Saúde, mesmo sem a 

comunidade possuir posto de saúde ou vistas médicas. Descreveram o Programa Bolsa 

Família como muito importante, e afirmaram que "sem ela seria mais difícil, aqui a 

maioria não tem emprego e o trabalho é na pesca e roça que leva um ano para colher, 

voce vai com fé pescar mas nem sempre consegue, o Bolsa Família ajuda bastante". 

Afirmaram ainda "aqui o emprego é o mangal, a maré. As entidades de classe (Colônia 



de Pescadores e STTR) estão distantes, mesmo sendo consideradas de grande 

importância, "eles não vem na comunidade, somos esquecidos". 

Ao apresentarem o D. de Venn alguns moradores levantaram dúvidas sobre questões e 

conflitos fundiários. Segundo eles "chegou na comunidade um Sr. Leôncio chegou 

querendo yirar um terreno enorme aqui, foi no Iterpa para tirar o documento, o povo não 

gosta da situação. Ela nasceu aqui e foi embora, chegou agora e pediu um lugar, o 

pessoal deu; agora está ameaçando as pessoas, ele diz que já matou em Belém". 

Outros comentaram que a comunidade tem suas terras e os (área da comunidade) 

marcados os picos pela prefeitura. 

 

O grupo ao apresentar o D. de Venn ressaltou aspectos ambientais, programas do 

Governo federal como de grande importância e próximos à comunidade. Para eles o 

mangue "porque é de onde a gente tira o sustento"; a escola "onde nossos filhos 

estudam"; o Programa Luz para Todos "é um suporte para comunidade"; o rio de grande 

importância e atuancia dos moradores". 

Inseriram a pessoa do Sr. Pedro, próximo a comunidade e de média importância 

alegando que "ele é atuante e muito importante, sempre trouxe coisas pra comunidade". 

O ACS está distante e "não é atuante nas comunidades". No entanto, citaram a 

existência do Sistema Único de Saúde "que indica a gente pra ser atendido na saúde". 

Quanto a prefeitura alegaram "está distante , não atua nada nas comunidades". e no 

que diz respeito a infra estrutura , destacaram a estrada" por que é a forma da gente se 

deslocar". Para eles o marreteiro "é médio, ele compra pescado, estão atuando junto do 

povo". 

Na comunidade de Ilário, com poucas famílias (12), e mais próxima do rio seus 

moradores têm conhecimento sobre a criação da Resex, visto que há um morador que 

traz as informações. Não há pescadores na comunidade, seus moradores vivem 

atualmente da agricultura e segundo eles fazem "mutirão" (trocam dias de trabalho entre 

os roçados para limpeza e colheita). Produzem carvão e o comercializam por R$15,00 

a saca. 

A Vila do Açaí se caracteriza pela atividade agrícola e divisão religiosa, dentro da Vila 

há uma concentração de moradores evangélicos e seu espaço é conhecido como Vila 

dos Crentes onde também a agricultura é a atividade mais importante. 

Em Recreio vivem pescadores, esta próxima ao rio e ao porto e diretamente ligada a 

comunidade de Boa Esperança. As famílias moradoras são todos parentes, e a pesca é 

a principal atividade. 



Comunidade Campo do Sal 
 

O grupo que trabalhou o D. de Venn e grupo ressaltou principalmente os Programas do 

Governo Federal, os professores e a igreja como próximos a comunidade (Quadro 6). A 

região possui grandes campos alagados e salgados. Há produção de sal na comunidade 

e estão próximos da área marinha ao norte do município. Destacaram a importância do 

marreteiro para o escoamento da produção e entrada de produtos da cidade. 

 
Quadro 6 Diagrama de Venn da comunidade Campo do Sal. 

 

Comunidade polo Patauá (comunidade inserida Muru-Muru) 

 
A oficina contou com moradores de Muru-muru, que se reuniram e participaram. O grupo 

ao apresentar o D. de Venn, relatou que houveram mudanças na produção de pescado 

(Quadro 7). Segundo eles "havia muita fartura de peixe e caça, com também de produtos 

da agricultura, como a diminuição dos peixes, tiveram que



procurar os mariscos e aumentar a produção da farinha para poder vender". Há na 

comunidade representantes da prefeitura que atuam nas secretarias consideradas como 

próximas e de grande importância para a comunidade. 

 
Quadro 7- Diagrama de Venn das comunidades Pólo Patauá. 

 
Destacaram os programas sociais do governo federal, assim como aspectos ambientais 

como o mangue e o rio. A comunidade tem parceria com o STTR, e o considerou 

próximo á comunidade, com prestação de serviços de aposentadoria. 

Denunciaram a ausência de abastecimento de água pela prefeitura local, assim como o 

Conselho tutelar que foi considerado como média importância e afastado da 

comunidade. 

 
3.2.2. Identificação do uso e manejo dos recursos naturais pela população 
tradicional envolvida na proposta e levantamento dos dados etnobiológicos 

 
Para o desenvolvimento das sociedades humanas quanto a economia, sociedade e 

cultura o uso dos recursos da biodiversidade são fundamentais. Sabe-se que os 

conhecimentos tradicionais e os modos como os recursos naturais são utilizados pelas 

populações humanas são extremamente relevantes e contribuem para organizar e 

definir estratégias conservacionistas. 

A proposta de alcançar uma proteção efetiva da natureza, geram amplas discussões em 

diferentes esferas políticas, presentes do nível local ao global. Estas questões passaram 

a abranger as populações tradicionais e seus respectivos conhecimentos por meio da 

etnoconservação. Sendo esta entendida como uma das especialidades da



etnociência e associa a conservação da natureza com os conhecimentos tradicionais e 

manejo dos recursos naturais (PEREIRA & DIEGUES, 2010). A etnoconservação 

permite desenvolver trabalhos que abrangem desde elementos da linguística até 

aspectos culturais e biológicos, visando compreender a classificação e significação dos 

recursos e fenômenos naturais. Entretanto, o fato de a etnoconservação estar 

densamente associada com as populações e conhecimentos tradicionais remete à 

necessidade de aprofundar-se nestes aspectos, a fim de entender os subsídios desta 

nova abordagem para a conservação dos recursos naturais (PEREIRA & DIEGUES, 

2010) O uso de ferramentas metodológicas e participativas contribuem para geração de 

conhecimentos sobre os usos de recursos naturais por determinado grupos social, entre 

elas destaca-se o mapeamento dos recursos naturais existentes e suas áreas de uso. 

Os moradores entrevistados, nas comunidades visitadas, por meio dos questionários e 

por meio das conversas informais no município de São João de Pirabas citaram e 

identificaram uma série de animais e plantas que ocorrem na região. Alguns desses 

recursos biológicos têm valor utilitário, sendo utilizados para fins diversos. 

Uso da fauna 

Os entrevistados citaram 237 animais (220 vertebrados e 17 invertebrados) que ocorrem 

na área. Os animas citados pertencem a 8 categorias taxonômicas distintas. As 

categorias com maior número de espécies citadas foram: aves, mamíferos e peixes 

(Figura 31). 

         

Figura 31- Número de espécies animais por categoria taxonômica citadas pelos 
moradores das comunidades visitadas no município de São João de Pirabas PA.



Dos 237 animais citados, 86 foram aves, sendo os Eudocimus ruber (guarás, 14) os 

mais citados, seguido das aves da família Ardeidae (garças, 10 ). Dentre os mamíferos 

o Agouti paca (Linnaeus 1758) (paca, 17), foi o mais citado; seguido dos Dasyprocta sp 

(cutias, 13) e Hydrochoerus hydrochaeris (capivaras,11). Os mamíferos domésticos 

como boi, e cavalo foram citados pelos entrevistados. Dentre os peixes destacaram-se 

o Arius sp (bagre, 9) e o Micropogonias furnieri. (curvina,9) como mais citados, seguidos 

da pescada-gó(7). 

Dentre os animais da fauna nativa que são consumidos pelos entrevistados estão as 

pacas, e as cutias. Dos que declararam caçar (N=3) o fazem de esporadicamente  para 

segundo ,um deles " ter outra carne pra comer", o fazem com armadilhas e cachorro. 

Prefere, o que caça com cachorro entrar na mata durante o dia, "para andar na trilha", 

o que caçam a noite afirmaram que "mais fácil porque os bichos não vê". 

As caças prediletas desses caçadores são paca, os representantes da família 

Dasypodidae (tatus) e as cutias. Em todas as comunidades visitadas, quando 

perguntados se havia caçadores nas comunidades as respostas foram afirmativas. e 

também confirmaram avinda de caçadores de outras localidades e municípios , como 

Primavera, Peixe-Boi e Salinópolis. Todos declaram não haver comercialização de 

carne de caça. No caso de avifauna afirmaram haver comercialização de papagaios e 

curiós, todavia não souberam informar os valores comercializados. 

Dentre os animais citados pelos entrevistados destacam-se o Ozotocerosbezo articus, 

veado branco ( 7) na nomeação local; o Leopardust igrinus, gato do mato (10) que 

constam na Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (ICMBio , 

2014) nas respectivas categorias de ameaça Vulnerável (VU) e Em perigo (EN). 

 
A pesca na região de São João de Pirabas 

 

A pesca artesanal é uma importante atividade econômica e de subsistência para as 

populações tradicionais da região amazônica (DAADDY et al, 2016). 

É uma atividade exercida por pescadores artesanais. Segundo Diegues (1973) os 

pescadores artesanais são 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 localizados próximos à costa, pois em 

geral a embarcação e aparelhagem utilizadas para tal fim possuem pouca autonomia. 

Os procedimentos artesanais auxiliam o pescador a encontrar cardumes e as operações 

de captura mostram a variedade de apetrechos e estratégias de pesca. Ao mesmo 

tempo, fatores ambientais e mercadológicos propiciam oferta e demanda para uma 

elevada diversidade de espécies. A importância da pesca artesanal não está



alinhada somente à produção de alimentos, envolve diferentes tipos de usuários dos 

recursos pesqueiros, com diferentes estratégias de pesca e diferentes comportamentos 

frente aos recursos e ao ambiente (FREITAS & RIVAS, 2006). 

No município de São João de Pirabas, a pesca artesanalé uma das principais fontes de 

renda e subsistência para a população local. É classificada como pesca artesanal 

marinha e estuarina de pequena escala, alguns barcos pescadores que se encontram 

na sede do município praticam a pesca artesanal de larga escala. Possui variedades de 

tipos de pescadores e apetrechos de pesca para explorar grande diversidade de 

recursos pesqueiros. 

Os principais produtos das capturas são peixes seguidos dos crustáceos. Os pontos de 

pesca (localmente denominados de pesqueiros) se localizam próximo à costa e os 

pescadores se deslocam até eles utilizando embarcações motorizadas e não 

motorizadas (vela ou remo). As pescarias realizadas nas comunidades são voltadas 

para os rios e estuário próximos à comunidade caracterizando a pesca de subsistência, 

enquanto que na sede de Pirabas, encontram-se os pescadores artesanais que pescam 

em alto mar. 

A sede do município possui um importante porto de desembarque e comercialização do 

pescado, neste porto desembarcam barcos pescadores de outros municípios próximos 

como Bragança. Salinas e Quatipuru. De acordo com o Fredou & Barthem, 2008, o 

Município de Pirabas está em 5° lugar em produção pesqueira no estado do Pará, sendo 

que, a maior parte do desembarque (68%) no Porto da sede de Pirabas é realizados por 

barcos pesqueiros vindos de outros municípios que pescam na região de Pirabas.O 

restante (32%), é realizado por canoas a motor e remo e vela pertencentes a moradores 

do município. 

De acordo com pescadores entrevistados, a pesca é normalmente realizada entre 

membros da mesma família, amigos ou parceiros de trabalho na comunidade, sendo 

uma atividade predominantemente masculina. Os pescadores normalmente 

aprenderam a pescar com parentes e vizinhos desde a infância, alguns escolheram ser 

pescadores mesmo fazendo parte de uma família de agricultores. Algumas mulheres 

são pescadoras, praticam a pesca junto ao marido ou mesmo para garantir a segurança 

alimentar da família. 

Os pescadores do município de São João de Pirabas possuem profundo conhecimento 

tradicional sobre o pescado e a interação ecológica sobre este e o meio ambiente. 

Conhecem as formas de capturada de pescado e épocas de captura de cada recurso 

pesqueiro,bem como sua biologia e ecologia. Este conhecimento tradicional é 

importante fonte de informações e pode ser utilizado para gerar dados



para pesquisa científica e implementação de futuras políticas públicas voltadas para o 

manejo da pesca. 

Segundo informações dos pescadores entrevistados, nos últimos anos a quantidade do 

pescado tem apresentado tendência de declínio por motivos de sobreexplotação e 

pesca predatória, assim como, o desaparecimento de ambientes propícios à 

alimentação e reprodução de algumas espécies de peixes como assoreamento de rios 

e igarapés. 

Na última década, a diminuição dos recursos pesqueiros tornou-se uma realidade no 

cenário amazônico. O litoral paraense é um exemplo típico desse processo de 

esgotamento de recursos aquáticos. De acordo com Isaac (2006) ao longo do tempo 

houve um decréscimo significado do nível de captura do pescado e uma intensificação 

da exploração dos principais estoques pesqueiros na região do salgado paraense. 

De acordo com Ramalho & Brasil, 2016, no decorrer do ano cada recurso tem seu 

período de safra,os ciclos dos pescados ou recursos pesqueiros aparecem e 

desaparecem por meio de questões naturais ou devido às intervenções humanas no 

ambiente. Os pescados dependem de ciclos ecológicos favoráveis, se isso não 

acontecer, as pescarias são afetadas negativamente. 

Segundo relatos dos pescadores entrevistados, uma das principais causas do declínio 

da produção de peixes na região, éa prática da pesca predatória de rede apoitada 

associada com a pescaria de batição que ocorre nos pesqueiros próximos às 

comunidades. 

“Só a pesca não dá mais, tenho que completar aqui e acolá. Quem tem 
barco pequeno não vai pra fora, no verão tem muito vento lá fora, só 
pesco dentro do rio e o rio tá ficando raso”. Sr.José Gomes Cardoso 
(Comunidade Campo do Sal) 

 

Com a diminuição da quantidade do pescado, os pescadores foram extraindo outros 

recursos pesqueiros com maior frequência a cada ano, diversificando seus produtos de 

subsistência e comercio. Estes recursos são omexilhão, Mytella sp; o turu, Teredo sp; a 

ostra, Crassostrea sp e o camarão branco, Litopeneaeus schmitti, e o caranguejo, 

Ucides cordatus, o quais têm assumido um papel importante para a manutenção da 

população local. 

Contudo, o peixe ainda é o recurso mais importante nas comunidades em São João de 

Pirabas. Por meio do seu saber tradicional, o pescador explora grande número de 

espécies utilizando diversidade de apetrechos de pesca,esta diversidade está 

relacionada com o tipo de ambiente explorado e suas espécies-alvo.



A pescaria de rede ou pescaria de emalhe é a pescaria mais utilizada e as capturas com 

rede são as mais diversificadas, essa diversidade de redes, como os outros apetrechos 

de pesca, também depende do local de pesca e da espécie alvo 

 
Frota pesqueira 

A frota de barcos pesqueiros é composta por barcos de madeira com capacidade de 

carga variando entre 300 kg a 20 toneladas, com comprimento médio de 5 a 12 metros 

(comum. pessoal com Pescadores). A maior parte das embarcações é do tipo canoa 

motorizada.As canoas são utilizadas principalmente nos rios e podem chegar até 7 m 

com capacidade de carga de até três toneladas. Os barcos de pesca (conhecidos pelos 

pescadores como barcos grandes) são utilizados em alto mar e são da sede do 

município de Pirabas ou de municípios vizinhos ( figura 38). 
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Figura 32. A ,B,C,D - Embarcações utilizadas na pesca artesanal pelas comunidades 
visitadas no município de São João de Pirabas- PA. E e F, embarcações utilizadas para 
a pesca artesanal comercial desembarcadas no Porto da sede do município de Pirabas-
PA. Fotos: Adna Albuquerque e Yuri Silva 

 
 

Artes de Pesca 

As artes de pesca citadas foram, rede malhadeira,linha e anzol, espinhel, rabadela, 

caniço, flecha, curral, tarrafa, matapi, puçá, munzuá, landuá e paneiro de filho. Sendo a 

rede malhadeira a mais utilizadas nas pescarias com diferentes tamanhos de malhas e 

formas de utilização. 

Malhadeira 

A malhadeira pode ser utilizada por uma única pessoa ou várias pessoas e permite que 

o pescador desenvolva outras atividades enquanto a rede permanece na água. 

Explora uma grande diversidade de espécies de diferentes tamanhos de peixes. Pode 

ser utilizada como rede de espera, rede de arrasto. 

De acordo com os pescadores locais, as pescarias com rede possuem as seguintes 

categorias: Caiqueira, sajubeira, serreia, gozeira, rede de tapagem, rede boiadeira, 

rabiola, e rede apoitada (Figura 39). 

As redes são confeccionada em plástico (nylon), com os tamanhos da malha variados 

de acordo com a espécie alvo, e medindo em torno de 100 a 200 m de comprimento 

para a pesca de subsistência e para pesca comercial a rede pode chegar 3.500 m de 

comprimento e a pescaria durar o tempo de uma semana. A rede pode ser colocada 

sempre na maré baixa atravessando os rios e igarapés ou em alto mar, ficando 

submersa no período entre marés (seis horas). As principais espécies alvo são a 

pescada caíca(Mugil sp) Gó(Macrodon ancylodon), pescada amarela (Cynoscion 

acoupa),o serra(Scomberomorus brasiliensis , a sajuba(Mugil sp) e a pratiqueira(Mugil 

curema) , outras espéciessão comumente capturadas nestas pescarias como a 

corvina(Micropogonias furnieri), bandeirado(Bagre bagre), enchova(Pomatomus 

saltatrix), xareu(Caranx spp) e cação(Sprhyrna spp).



 
Figura 33 -Malhadeiras utilizados pelos pescadores artesanais em São João de 
Pirabas-PA. Fotos Adna Albuquerque e Yuri Silva 

 
Rede apoitada 

Considerada uma pesca predatória, é utilizada nos canais dos rios fechando a 

“passagem” dos peixes. Dessa forma captura qualquer espécie ou quantidades de 

pescado. A rede apoitada é fixada de margem a margem dos rios, furos e igarapés, 

sendo a parte inferior presa ao substrato por pesos ou poitas, os pecadores utilizam 

pedras. A parte superior da rede é elevada por boias na superfície e assim a rede é 

mantida estendida sob a água. A duração da pescaria é o período de uma maré (Figura 

40). 

As redes utilizadas para o apoitamento são de malha tamanho 20 e 25 mm, O 

apoitamento de rede ocorre principalmente nos pesqueiros por pescadores das 

comunidades. Segundo os pescadores, canoas motorizadas que carregam até duas 

toneladas apoitam até 2.000 m de rede e barcos grandes chegam a apoitar de 5.000 até 

15.000 m de rede. 

A pescaria de batição está sendo utilizada juntamente com a rede apoitada pelos 

pescadores das comunidades, a pescaria de batição é considerada também uma 

pescaria predatória. Consiste e afunjentar os peixes de um rio ou igarapé em direção à 

rede por meio de batição de varas na superfícies da água, onde normalmente homens 

submersos na água ou em canoas, se aproximam da rede fazendo a 'batição', quando 

batem varas compridas na água, feitas de bambu, madeira ou ferro, para espantar os 

peixes para a rede (figura 40). Esta batição afungenta todos o tipo de peixe e tamanhos 

até a rede, causando grande estrago de peixes juvenis que não são aproveitados para 

o consumo.As principais espécies alvo da rede apoitada são, tainha, 

pratiqueira(Mugilcurema),bagre(Arius sp),sajuba(Mugil sp),mero(Epinephelus 

itaiara),camorim (Centropomus sp),pacamum(Batrachoides surinamensis)e 

urucica(Cathorops).



“Todas as nossas cabeceiras são criadouros de peixe, a rede 
apoitada  estraga  muito  peixe,  o  peixe  fica  no  fundo,  fica 
morrendo e estragando na rede, morrem toneladas e acaba o 
peixe no pesqueiro.” (Raimundo Monteiro, pescador) 

 

 

Figura 34- Desenho esquemático da pescaria com rede apoitada utilizada e atividade 
de batição, no município de Pirabas-PA. 

 
 

Tarrafa 

As tarrafas são utilizadas tanto para pescaria de camarão quanto de peixes nos rios e 

estuário. Medem de três a cinco metros de diâmetro e o tamanho da malha pode variar 

de 18 a 60 mm. Existem três tipos de tarrafas, segundo os pescadores locais: a 

isqueira (para captura de iscas), a pesqueira e a tarrafa camaroeira, com tamanhos de 

malha diferente. A tarrafa camaroeira com malhas de 18mm, as tarrafas isqueiras e 

pesqueiras variam o tamanho da malha entre 20 e 60mm dependendo da espécie alvo. 

Pescaria de linha e anzol 

Esta pescaria envolve tecnologia simples, podem ser acoplados à linha de 2 a 10 

anzóis de tamanhos variados, como os anzóis de N° 6, 7,8,10 e 12. Na noite anterior à 

realização da pescaria os pescadores capturam as iscas, as iscas são capturadas com 

tarrafas isqueiras, as iscas mais utilizadas são a sardinha e o camarão. No dia seguinte, 

na maré seca ou vazante, a linha com os anzóis é colocada na água, por um tempo de 

2 a 3 horas até que a maré encha. As espécies alvo da pescaria de linha encontram-se 

na tabela 16. 

Quando a linha contém de 10 a 20 anzóis já é conhecido como rabadela, a diferença 

entre a pescaria conhecida como linha e a rabadela é a quantidade de anzóis que cada 

uma possui. 



Rabadela 

A rabadela é uma armadilha utilizada no mar ou nos rios. Para a realização da pescaria 

a rabadela é amarrada na canoa por uma corda e mantida no substrato por um peso, 

que pode ser uma pedra ou chumbada, é composta de uma linha mestra, onde são 

fixadas outras linhas com anzóis, pode ter até 20 anzóis com variados tamanhos. 

Geralmente confeccionada em náilon ou corda, as linhas podem ter espessuras 

diferentes e a distância entre as linhas com anzóis varia entre dois a seis metros. Essas 

variações dependem do grupo de espécies alvo.As espécies alvo são as mesmas da 

pescaria de linha e estão na tabela 16. 

Segundo informações dos entrevistados, um pescador com uma rabadela de 12 anzóis 

pode pegar de 20 a 30 kg de peixes por duas horas no rio. 

 

Espinhel 

Esta pescaria consiste em amarrar uma linha entre duas cordas e nela pendurar linhas 

com anzóis em sua extremidade .As cordas são sustentadas por boias e chumbadas 

para ir ao fundo. Os espinheis podem ter entre 500 (quando utilizados nos rios) a 

2.000 anzóis (quando utilizados em alto mar). Cada 200m de espinhel leva de 200 a 300 

anzóis, dependendo do tamanho do anzol a distância entre uma linha e a outra pode 

variar. A distância entre uma linha e outra tem normalmente a medida de uma 

braça(Uma braça equivale a 1,5 metros), espinheis são confeccionados de 100 em 

100m e emendados até que chegue o tamanho desejado.Segundo informações dos 

entrevistados, a cada 30m de espinhel pode capturar 40 kg de peixes.À medida que os 

peixes são capturados o pescador é quem decide se espinhel é retirado da água ou não. 

A pescaria consiste em colocar o espinhel na maré seca e retirar na outra maré seca, 

ficando o espinhel por 12 horas na água. A Pescaria com espinhel é realizada em rios e 

em alto-mar e podendo durar de um a sete dias. 

A principais iscas utilizadas na pescaria de espinhel, são as sardinhas e um molusco 

localmente conhecido como “sapequara”.As pescarias de espinhel possuem uma 

diversidade de espécies alvo dependendo do tamanho do anzol (Tabela 16) 

Tabela 16 - Principais espécies de peixe capturadas pelas pescarias de linha, rabadela 
e espinhel e o número de anzol utilizados paras cada espécie no Município de São João 

de Pirabas-PA 

Nome Espécie N° anzol 

Amuré Gobionellus oceanicus 10, 12 

Arraia bicuda Dasyatis guttata 6,7,8 
Arraia gereba Dasyatis sp 6,7,8 
Arraia jamanta Manta birostris 6,7,8 
Arraia 

manteiga 

Dasyatis say 6,7,8 

Arraia peua Dasyatis sp 6,7,8 
Arraia pintada Aetobatus narinari 6,7,8 
Bagre Arius sp 6,7,8,10,1 

  2 



Bejupirá 
Cação 

Rachycentron canadum 
(Sprhyrna spp) 

6,7,8 

Cangatã Arius quadriscutis 6,7,8 
Cioba Lutjanus analis 10,12 
Corvina Micropogonias furnieri 6,7,8,10,1 

  2 
Jurupiranga Arius rugispinis 6,7,8,10,1 

  2 
Mero Epinephelus itaiara 6,7,8 
Pacamum Batrachoides surinamensis 6,7,8 
Peixe-pedra Genyatremus luteus 10,12 
Pescada-amarela Cynoscion acoupa 6,7,8,10,1 

  2 
Uricica Cathorops sp 10,12 

 

Pescaria de flecha 

Ocorre no manguezal, principalmente na maré de enchente, a espécie alvo é o bagre. 

Para a realização desta pescaria o pescador deve subir nas raízes das árvores do 

manguezal com a flecha apontada para o rio ou igarapé que atravesse o mangue. 

Quando a maré começa a encher ela traz o bagre que vem se alimentar da lama do 

mangue, nesse momento o pescador lança a flecha no peixe. Segundo informações dos 

entrevistados, em 2horas podem capturar 10 kg de bagre. A flecha consiste em uma 

lança feita de cabo de madeira com duas pontas de ferro (Figura 35). 

 
 
Figura 35- Pescador representando a pescaria de flecha, e aspecto da ponta da lança 
em ferro, comunidade Campo do Sal em São João de Pirabas-PA 

 
Grude 

O grude é a nomeação local para a bexiga natatória dos peixes. Algumas espécies de 

peixes possuem a grude com alto valor comercial na região do Salgado Paraense, o 

produto é comercializado localmente para compradores que o exportam para a Europa 

e Oriente onde é utilizado para o fabrico de remédios, de colas de precisão e de filtros 

para cervejarias. A comercialização do grude ocorre após o desembarque do peixe, uma 

vez que o beneficiamento é realizado após a captura, quando ainda estão embarcados. 

Em Pirabas o grude é comercializado principalmente na sede do município onde 



compradores vão até o porto de desembarque negociar com pescadores. 

O grude é comercializado por quilo e seu preço está diretamente relacionado ao valor 

do dólar. As bexigas natatórias de maior valor comercial são das espécies de peixes 

pescada amarela e gurijuba, e são as mais procuradas (Tabela 17). O peixe deve atingir 

o tamanho adulto para que sua bexiga natatória tenha maior valor. Além da Grude a aba 

do cação também é comercializada em todo o município,principalmente na sede de 

Pirabas, os mesmos compradores do grude, compram a aba do tubarão que é 

comercializada por R$ 300.00/ Kg. As principais espécies procuradas para a compra da 

aba são o cação-sucuri(Carcharhinus limbatus),cação-rudela (Sphyrna sp),cação-

branco,cação-corre-praia, cação tintureira(Galeocerdo cuvier), cação- pato(Sphyrna 

tiburu) e cação-areia(Carcharias taurus). 

 
Tabela 17- Valores do quilo do grude das principais espécies de peixes utilizados na 
comercialização em São João de Pirabas-PA. Preço praticado na região na ocasião 
deste levantamento. 

 
Pescados Preço em 

R$/kg 
Pescada 
amarela 

700 - 1200 

Gurijuba 300-400,00 

Cambeua 100,00 

Cangatã 100,00 

 
Manejo da pesca 

Na prática do manejo da pesca, alguns pescadores relataram que diminuem o consumo 

de determinadas espécies de peixes no período em que as fêmeas estão ovadas, como 

por exemplo a sajuba,pacamum, uricica, tainha,bagre e o peixe-pedra, que no mês de 

maio entram nos poços dos rios(local mais profunda do rio) da região para desovar. Na 

comunidade Recreio, os moradores não capturam peixes pequenos não utilizando redes 

de tamanho de malha, 20 e 25 para a captura do pescado. De maneira geral os 

entrevistados afirmaram evitar e combater práticas de pesca predatória como o uso de 

veneno nos rios, nascentes e igarapés e a prática de rede apoitada. 

Uso e comercialização do pescado 

A produção pesqueira é utilizada para alimentação e comercialização.Normalmente a 

comercialização é realizada na própria comunidade com os moradores e para alguns 

marreteiros que levam o peixe para ser vendidos no município de Primavera, na sede 

do município de Pirabas ou em estradas e outras comunidades de Pirabas.Alguns 

pescadores possuem autonomia para transportar seu produto e comercializar na sede 

de Pirabas (Figura 42). 

Os barcos de pesca que desembarcam no porto da sede de Pirabas vendem sua 

produção para compradores que vêm de Belém, Capanema, Maranhão e Ceará. Alguns 

barcos já possuem compradores fixos que os aguardam com caminhões para 



transportar o pescado. Os barcos desembarcados que não estão com a produção já 

comercializada vendem a produção no mercado municipal da sede do Município ou para 

marreteiros que são também os donos de depósitos de peixes localizados na orla da 

sede do Município em frente ao porto, dos depósitos o pescado é transportado para o 

mercado municipalQuando retirados dos depósitos os peixes são vendidos 

principalmente no mercado de peixes do município ou levados para outros municípios 

vizinhos. Na tabela 18 observa-se as principais etnoespécies de peixes citadas nas 

comunidades e o valor comercializado do pescador para o marreteiro e o preço de venda 

no mercado da sede de Pirabas. 

 

 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36- Peixes (corvina e mero) a serem vendidos na comunidade, Bejupirá sendo 
transportados por caminhões compradores de Fortaleza-CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Tabela 18 Principais etnoespécies da ictiofauna citadas, arte de pesca utilizada e 
preços comercializados na região do município de São João de Pirabas- PA. 

 
 

 

Etnoespécies 

 
Taxonomia 

 

Arte de 

captura 

 

Época da safra 

 

Preço do 

pescador 

 

Preço no 

Mercado 

Habitat 

 

Amuré 

Gobionellus 

oceanicus 

Paneiro de 

filho, linha 
Inverno 

(janeiro a maio) 

- - Manguezal 

Anchova Pomatomus saltatrix Rede Outubro 8.00 12.00 Mar 

Arraia-bicuda 
ou arraia-
branca 

Dasyatis guttata Rede, 
espinhel 

Ano todo 2.00 5.00 Mar 

Arraia-gereba Dasyatis sp Rede, 

espinhel 

Ano todo 2.00 5.00 Mar 

Arraia- 
manteiga 

Dasyatis sp Rede, 
espinhel 

Ano todo 2.00 5.00 Mar 

Arraia 
moitão 

ou arraia- 
jamanta 

 
Manta birostris 

Rede, 

espinhel 

Ano todo 2.00 5.00 Mar 

       

Arraia-peua Dasyatis sp Rede, 
espinhel 

Ano todo 2.00 5.00 Mar 

Arraia-
Pintada 

Aetobatus narinari Rede, 
espinhel 

Ano todo 2.00 5.00 Mar 

Arraia-roxa ou 
Arraia-Azeite 

Dasyatis sp Rede, 
espinhel 

Ano todo - 5.00  

Bagre Arius sp Rede, linha, 

flecha, 
espinhel, 
caniço, 

Outubro a 

dezembro 

4.00 5.00 Mar e Rio 

Baiacu Colomesus asellus - Ano todo - - Mar e Rio 

Bandeirado Bagre bagre Rede,espinh
el 

Outubro a 
dezembro 

 7.00 Mar 

Bejupirá Rachycentron 
canadum 

Rede,espinh
el, linha 

Outubro a 
dezembro 

4.00 10.00 Mar 

Bico-doce Characidae Rede Ano todo 1.00 2.00 Mar 

Bonito Scombridae Rede Julho a 
dezembro 

4.00 8.00 Mar 

Bragalhão Arius couma Rede, linha Ano todo 6.00 10.00 Mar 

Cação-rudela 
ou Cação- 
martelo 

Sphyrna spp. Rede, 
espinhel 

Junho a 
dezembro(verão) 

4.00 6.00 Mar 

Cação-pato Sphyrna tiburo espinhel Junho a 

dezembro(verão) 

4.00 6.00 Mar 

Cachorrinho- 

de-padre 

Trachelyopterus 

galeatus 

Rede Inverno - - Rio 

Cambeua Arius grandicassis Rede, linha Ano todo 3.00 6.00 Mar 

Camorim- 
preto 

Centropomus 
undecimalis 

Rede,espinh
el,curral 

Maio a julho - 15.00 Mar 

    12.00 17.00  

Camorim- 

branco 

Centropomus 

parallelus 

Rede,espin 

hel,curral 

Maio a julho 3.00 15.00-

17.00 

Mar 

Cangatã Aspistor quadriscutis Rede,linha, 
espinhel 

Julho a setembro 6.00 12.00 Mar e Rio 

Canguira Trachinotus spp. Rede Julho a 
dezembro 

3.00 7.00-
8.00 

Mar 

Cará-açu Lobotes 
surinamensis 

Rede, 
espinhel 

Julho a 
dezembro 

3.00 5.00 Mar 

Carápitanga Lutjanus spp. Rede, linha Julho a outubro 6.00 10.00 - Mar 



12.00 

Cavala Scomberomorus 
cavalla 

Linha Outubro 9.00 12.00 Mar 

Cioba Lutjanus analis Rede, 
espinhel 

Outubro 8.00 10.00 Mar 

Cinturão Trichiurus lepturus Curral Janeiro a 

junho 

1.00 - Mar 

Coró Haemulidae Rede Julho a setembro 3.00 7.00 Mar 

Corvina Micropogonias 
furnieri 

Rede, 
linha,espinhel, 
curral 

Outubro a 
dezembro 

5.00 8.00-
10.00 

Mar 

Cururuca Micropogonias 
undulatus 

Linha Outubro a 
dezembro 

5.00 8.00-
10.00 

Mar 

Dourada Brachyplatistoma Rede,curra Janeiro a 6.00 12.00 Rio e Mar 

 

Pesca de Mariscos 

Os crustáceos e moluscos mais comercializados em São João de Pirabas são o caranguejo, 

Ucides cordatus, o camarão branco, Litopeneaeus schmitti; o turu,Teredo sp; siri Callinectes 

sp, o sururu, Mytella sp,o mexilhão, Mytella sp e a ostra Crassostrea sp (Tabela 19). 

 
Tabela 19- Principais espécies de mariscos comercializadas nas comunidades do 
município de Pirabas-PA

Espécie  
 

Época do 
Ano  
 

Habitat  Arte de 
pesca 
 

Preço (R$) 

Caranguejo  Ano todo  Manguezal Braço, gancho 1.00/unidade 

Siri  Ano  Mar  Linha,puçá, 
mão, 
landuá 

1.00/unidade 

Camarão Verão  Rio mar  Tarrafa, púça 20.00 –kg do fresco 
30 a 40.00 – kg salgado 

Mexilhão  Verão  Rio,mar  Mão  10,00 -litro sem a casca 

Sururu  Verão  Rio  Mão  10,00 - litro sem a casca 

Ostra  Verão  Manguezal  Mão  5,00- 3 unidades 

Turu Verão  Manguezal  Mão  10,00 o litro sujo e R$ 
25,00 o litro limpo 



 

Os mariscos mais coletados são o turu, o sururu, e o camarão-branco.O caranguejo é 

coletado eventualmente o ano todo. 

O Sururu é retirado no mangue com a mão na época do verão, e comercializado nas 

próprias comunidades ou coletados por encomenda. O sururu e o mexilhão podem ser 

comercializados nas conchas (sujos) ou somente a massa (pré-cozidos) (Figura 43). 

 

Figura 37– Sururu coletado do mangue sendo preparado para a venda na casca na 
comunidade de Japerica no município de São João de Pirabas-PA. 

 
O camarão é capturado com a tarrafa e o puçá nos rios e no mar. Pode ser 

comercializado fresco e salgado, o preço varia de acordo com o tamanho e a época da 

safra. Pode ser comercializado nas comunidades ou fora do município por marreteiros. 

O turu, molusco bivalve, é retirado sempre na maré seca e no período do verão. Sua 

coleta consiste em abrir troncos de árvores do mangue vermelho já caído e apodrecido, 

com um terçado ou machado. O molusco é retirado com a mão de dentro dos troncos e 

armazenado ainda vivo em latas ou sacos plásticos. É comercializado por litro, de forma 

natural ou limpo, quando retiram o conteúdo interno. 

 

Organização social da pesca 

A Colônia de pesca Z-8 do localizada na sede município de Pirabas tem sua diretoria é 

composta por homens e mulheres e possui por volta de 7.000 associados. 

Fundada em 1940 pelo pescador conhecido como Emanuel pescador, foi ampliada e 

reformada em 2013 na gestão do prefeito Claudio Barroso. Atualmente oferece cursos 

profissionalizantes aos filhos de pescadores associados por meio de parceria com o 

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Senar. (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural). 

 
Conflitos da pesca 

Dentre os conflitos relatados pelos entrevistados na região está a o conflito gerado pela 

prática da pesca com rede de poita, que segundo os pescadores "causa destruição, 

porque pega tudo". 

 



Áreas de uso dos recursos naturais 

Os mapas das áreas de uso dos recursos naturais foram construídos de forma coletiva 

durante as oficinas realizadas nas comunidades visitadas. Participaram da construção 

dos mapas os pescadores, agricultores, extrativistas de caranguejo-uçá e mariscos. 

 
Comunidade de Laranjal 

A oficina na comunidade foi realizada no quintal de uma comunitária, disponibilizado 

para este fim. O grupo não teve dificuldades para o mapeamento. E ao apresentá-lo a 

plenária, explicou a tarefa realizada " aqui começou com os nomes de igarapés que são 

usados, depois fomos dizendo onde fica cada coisa e o que tem. Tem siri, turu, mexilhão 

e sururu. Também localizamos os curral"(figura 44) .Vale destacar que nesta 

comunidade as mulheres praticam a atividade de pesca sendo reconhecidas pelos 

homens, como observado na fala " aqui as mulheres tira o dia pra pescar, (cita o nome 

delas) , mas tem vez que pesca para almoço". 



 
 

Figura 38- Mapa das áreas de uso dos recursos naturais da comunidade Laranjal. S. 
J.Pirabas-PA 

 
Comentaram ainda sobre a ameaça a preservação dos igarapés e rios "o mais 

importante na preservação é a certeza que vai lá pegar peixinho tem gente de fora. esse 

igarapé que a gente pesca tem gente com rede apoitada, e o rio tá seco". 

Alguns moradores relataram como o era o rio Arrozal utilizado por muitos deles "aqui 

antes o poço era fundo, o nosso igarapé tinha peixe, dourada, e agora o peixe já não 

sobre mais". 

 
Comunidade Polo Patauá 

 
Na comunidade que reuniu onde reuniram moradores de Muru-muru, o mapeamento 

contou com a participação de homens e mulheres (Figura 39). 



 

 
Figura 39- Mapa de uso dos recursos naturais da Comunidade Pólo Patauá. 

 
 

Comunidade Campo do Sal 
 

Localizados no norte do município de Pirabas os moradores trabalharam seu mapa, com 

as nomeações dos igarapés, campos. Utilizam toda a área costeira para a pesca do 

camarão, e os roçados nas proximidades dos campos (Figura 40).



 
 

Figura 40- Mapa das áreas de uso dos recursos Naturais da comunidade Campo do 
Sal. S. J.Pirabas-PA



3.2.3- Identificação e caracterização de possíveis comunidades indígenas ou 
quilombolas presentes na área. 

 
Não foram encontrados registros de grupos e povos indígenas nas regiões estudadas. 
O mesmo para solicitações de territórios quilombolas para área. 

 

3.2.4- Identificação de grupos sociais que poderão interferir (de forma positiva ou 
negativa) no processo de criação da unidade, bem como suas preocupações e 
interesses 

 
No que diz respeito à percepção ou entendimento que os entrevistados possuem em 

relação a criação da Reserva Extrativista Marinha (Resex), 93% dos entrevistados não 

sabiam o que era uma Resex. Os 7% que responderam que sim, conceituaram a mesma 

como “lugar para proteger, lugar de conservação e conscientização”, “lugar onde tira 

marisco, caranguejo, seringa, áreas de extrativismo”, “área que não é pra ser destruída”, 

“área para preservar mata e rio”, “local que vai gerar emprego e novas fontes de renda”, 

“área para conservar os peixes que ainda tem e não deixar outras pessoas entrarem” 

Neste sentido, de antemão percebe-se a dificuldade em conceituar ou dizer o que é uma 

Resex, do que se trata ou sua utilidade, bem como não sabem qual o órgão responsável 

pela gestão da mesma (100%). Todavia, apesar da pouca clareza sobre o papel da UC, 

79% são a favor da criação da Resex no seu município, 3% contra, 10% não se importa 

se vai ser criado ou não a Resex e 7% não responderam. 

Quando perguntados se a criação da Resex poderia trazer oportunidades de ganhos 

para o entrevistado e sua família, 90% disseram que sim. Entre as possíveis 

atividades/benefícios que poderiam surgir coma a criação da UC os mesmos 

destacaram: venda de peixe, valorização do trabalho do pescador, emprego, ajuda de 

custo para cultivar, "onde tem Resex, sempre tem trabalho" possibilidade de aumento 

da demanda em bares e restaurantes, trabalho com artesanato para venda a visitantes, 

guia ou condutor de visitantes. 

No quadro 8, 83% dos entrevistados consideram que há benefícios com a criação da 

Resex para a comunidade local. Apenas 3% consideram que haverá prejuízos com a 

criação e 14% não souberam informar. Logo em seguida, solicitou-se que justificassem 

suas respostas e a maioria destaca o aumento dos recursos naturais e a possibilidade 

de aumento de chances financeiras com a criação de empregos ou venda dos pescados.



 

Quadro 8: Benefícios ou prejuízos com a criação da Resex 
 
 

O que você acha que a criação de uma Resex vai ou pode trazer para a 
comunidade 

local? 

Benefícios Prejuízos Não sabe 
dizer 

24 1 4 

Por que? 

"Precisa porque já estamos em prejuízo";" porque vai ter organização social" 

"Trará consciência crianças e jovens para mais tarde terem o que comer e valorizar" 

"Pode vir mais empregos";"Trará mais progresso e criação de animais" 

"Vai ter preservação do meio ambiente";"Porque a comunidade vai evoluir através 

de benefícios, conscientização de certos erros""Irá nos proteger";" Desde que seja 

criado para preservar os recursos";"Trará mais benefícios para a pesca" 

" porque vai receber ajuda do governo" 

" pode ser qualquer tipo de beneficio que seja mais precisado da gente" 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

Finalizando as questões sobre percepção, perguntou-se sobre o papel do órgão gestor 

e da população nas ações ligadas a Resex. Essa questão é importante, pois demonstra 

que não é apenas o Estado o responsável pela gestão e conservação da UC (Quadro 

9). Pontos que marcaram foram: a fiscalização conjunta, a proteção do recurso natural 

e a participação nas esferas de decisão. 

Quadro 9: Possíveis ações do órgão gestor da Resex e população local 

 
O que você acha que o órgão 

responsável deva fazer com a Resex? 

Caso você pudesse fazer algo pela 

Resex o que você faria? 

Fiscalização ligado ao uso de rede de 

pesca, dando trabalho para a população 

não mexer na área protegida 

Ajudar na fiscalização 

Colocar alguém pra fazer vistoria nessas 

áreas de mangue e igapó 

Assistir o processos de construção da 

Resex 

Proteger os peixes, caranguejos e dar 

seguro defeso 

Proteger o recurso natural 

Incentivo para reflorestar Não
 desm
atar 

igarapés 

a beira dos rios e 

Criar peie e outros animais para não 

desmatar 

Criar peixe e camarão pra aumentar a 

quantidade dentro da Resex 

Preservar Preservar e ajudar a conscientização 

Manter para não acabar os recursos 

naturais e ter controle da pesca 

Ir as reuniões e fazer mutirão 

Trazer empregos para os moradores Preservar,  trabalhar , zelar por quem 

vem conservar 

Suprir as necessidades do povo Não soube informar 

Investir em empregos para os  

moradores 



Incentivar a mudança de consciencia 

dando alternativas para a população 

Novos projetos para os agricultores e 

pescadores 

Apoio do governo para ajudar os 

agricultores e pescadores com projetos 

e capacitação. 

Assistência 

comunidade. 

técnica, apoio pra 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 
3.2.5-Identificação de áreas naturais e culturais relevantes, com oportunidade 
para uso público. 

 
São João de Pirabas é um município do estado do Pará, localizado na microrregião do 

Salgado, mesorregião do Nordeste Paraense, região litorânea do estado. São João de 

Pirabas está localizado a 203 km de Belém, capital do estado 

Devido a sua localização, região litorânea, os atrativos naturais que mais se destacam 

em São João de Pirabas são as praias, que durante a maré baixa estendem-se a perder 

de vista, as áreas de mangues, que servem de ninhais para várias espécies de aves, 

dunas de areias brancas, as ilhas, algumas delas separadas do continente por furos, e 

os estuários, onde a água doce dos rios encontra-se com a água salgada do mar. O 

município conta ainda com inúmeros igarapés de águas cristalinas. 

O município de São João de Pirabas está localizado num dos 15 pólos de ecoturismo 

da Amazônia Legal, o Pólo Belém/Costa Atlântica (PA). Em São João de Pirabas, a 

pesca esportiva em alto mar e a observação de aves de seus manguezais são atividades 

que atraem muitos turistas (MMA, s.d.1; MMA, s.d.2). 

As praias de São João de Pirabas possuem um certo grau de isolamento, sendo 

acessadas basicamente por parcos. As praias mais próximas a sede do município são 

as praias daFortaleza e do Castelo (Rei Sabá), ambas na ilha da Fortaleza (figura. 49 

onde existe uma pedra chamada “Rei Sabá” que é objeto de devoção e manifestações 

da religiosidade popular (ORM, s.d.). 

Na Ilha de Fortaleza, além das belíssimas praias, está localizado um sítio paleontológico 

que guarda uma seção da Formação Pirabas. O sítio paleontológico Ilha de Fortaleza, 

localizado na Ponta do Castelo, trata-se de unidade litoestratigráfica que contém um dos 

mais ricos e variados registros de fósseis do Cenozóico marinho brasileiro (Távora et 

al., 2002). Fonte inesgotável de pesquisas científicas, os afloramentos da Formação 

Pirabas na ilha de Fortaleza foram des cobertos por 



Ferreira Penna em 1876. Desde então inúmeros têm sido os trabalhos científicos com 

fósseis de lá procedentes (Pará, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. Praia da Fortaleza. 
Fonte: Dj Rafael Pirabas, 2011a. 

B-Praia do Castelo (Rei Sabá). 
Fonte: Fonte: Dj Rafael Pirabas, 
2011b. 

 

Figura 49- Aspectos das principais praias turísticas 

 
Nas praias mais distantes como as praias do Pilão, da Croa Nova, e de Tucundeua 

(figura 50 ) são muito comuns os ranchos de pesca, que são construções rústicas onde 

os pescadores passam certos períodos do ano, mas que no período de veraneio (junho 

e julho) são frequentemente alugados para os turistas. 

 

A.   Rocha   com  vestígios  fósseis.B. Praia do Pilão. Fonte:  Santos, 
Fonte: Távora et al., 2002.2010. 



 
 

Figura 41- Áreas Turísticas mais frequentadas pelos veranistas. 
 
 

Além das praias, o município de São João de Pirabas conta ainda com os igarapés 

(figura 42), que são utilizados como balneários, como o localizado na Vila de Patuá . 

.Um dos maiores balneários de São João de Pirabas éo Balneário Lua de Prata 

A  Igarapé. Fonte: Pereira, 2011 B. Balneário localizado na Vila de 

Patuá. Fonte: Zeno e Rerina, s.d 

 
Figura 42 Aspectos dos balneários e atividades de pesca esportiva em São João de 
Pirabas.

C.PraiadaCroaNova.Fonte:D. Praia de Tucundeua.Fonte: Jordão, 
Dacyr, 2010.2013. 

D. Pesca Esportiva. Fonte: Pesca Pura, 
2014. 

C. Balneário Lua de Prata.Fonte: França, 2009 



Outra atividade que atrai turistas para o Município de São João de Pirabas é a pesca 

esportiva, que é praticada tanto em áreas de mar aberto quanto em áreas de mangue 

(MMA, s.d.2), sendo os peixes mais procurados o robalo e o mero. O potencial do 

município para a pesca esportiva é tão grande que alguns programas especializados 

em pesca esportiva, como o “Pura Pesca” (2014) e o “Pesca Pará” (2013),já fizeram 

matérias em São João de Pirabas 

As áreas de manguezais de São João de Pirabas (Figura 43) são utilizadas como áreas 

de alimentação e procriação de diversas aves. Essa grande diversidade de aves aliada 

a grandes áreas de mangues bem preservadas atrai os turistas que gostam de observar 

aves . 

 
Figura 43 Aspectos ambientais mais apreciados na região de S.J. de Pirabas 

 
 

Além das praias, mangues e igarapés, o município de São João de Pirabas conta ainda 

com áreas de dunas, como as localizadas na Ilha de Itaranajá (Ilha do Pilão), e também 

áreas de campos naturais, localizadas na região onde fica a comunidade Campo do Sal. 

Em São João de Pirabas, há dois momentos marcantes no calendário cultural da cidade. 

A festa do Rei Sabá, celebrada em 20 de janeiro, e a quadra junina.Em junho são duas 

grandes comemorações: dia 24, dia de São João Batista, o padroeiro do município, e no 

dia 29 de São Pedro, padroeiro dos pescadores. Onde o mar é a principal fonte de renda 

é justificada a grande festa para saudar o protetor dos pescadores, São Pedro (figura 

53)(DOL, 2013). 

No entanto, a expressão mais original de São João de Pirabas são os rituais realizados 

durante as celebrações a Rei Sabá, momento em que a Igreja Católica comemora o dia 

de São Sebastião (20 de Janeiro).O sebastianismo trazido pelos portugueses e os cultos 

africanos implantados no Brasil pelos escravos durante a colonização são os principais 

elementos dessa tradição sacro-profana.

B. Ave de Mangue (Socozinho). Fonte: 
Corrêa,2011. 

A. Mangue,Furo do Cuieiral 
.Fonte: Lima,2009. 



 
A. Procissão marítima em 

homenagem  a São Pedro. Fonte: 
Pinheiro, 2014b. 

B. Fig. 15. Festa do Rei Sabá. 
Fonte: Fonte: Pinheiro, 2014a. 

  
Figura 44.- Festas locais em S.J. Pirabas 

 
 

A programação é composta por cultos e festas que fazem parte do ritual de celebração 

ao ‘Rei Sebastião’(Rei Sabá), que segundo a crença, é um provedor de riquezas.Outros 

difusores da crença são os umbandistas e pajés. Independente da fé, a cada 20 de 

janeiro o porto de Pirabas fica repleto de passageiros que vão e vêm para a praia do Rei 

(praia do castelo), onde os rituais são realizados durante todo o dia até noite adentro 

(DOL, 2013). 

Com base em todas as informações levantadas, e descritas nos parágrafos anteriores, 

foi elaborado um mapa do turismo para o Município de São João de Pirabas, 

apresentado na figura 45. 



 
 

Figura 45. Mapa do Turismo de São João de Pirabas – PA. 

 
3.2.6-Análise do impacto econômico da criação da unidade de conservação 

 
Ver item 3.1.6, no capitulo 1 

 

3.2.7-Levantamento de dados e análise dos impactos ambientais sobre os usos 
alternativos do solo existentes, que estão em planejamento ou em implementação 
nas áreas indicadas. 

 
Não foram encontrados registros ou informações específicas de uso do solo ou de 

exploração na região. Segundo a Oliveira Junior et al (1998, p.6) que elaboraram o 

zoneamento agroecológico do município, "apesar da extensão territorial do município, a 

produção agrícola é pouco expressiva, se comparada com outras unidades do Estado. 

O fato de estar localizado próximo a grandes centros de consumo, como Belém, 

Capanema e Castanhal, poderá ser um fator positivo para o incremento da implantação 

de projetos agrícolas, visando ó aumento da participação das atividades 

agrossilvipastoris na economia do município". Na realidade atual a produção agrícola 

continua pouco expressiva e a pesca tornou-se a principal atividade produtiva do 

município.



No entanto, nos site que tratam de convênios estabelecidos entre o município e o 

governo do estado ou federal voltados a atividades estruturantes como: 

(1) Convênios por Estado/Município 
UF: PA/Município: SAO JOAO DE PIRABAS 
Período: 01/01/1996 a 12/02/2017 
Total conveniado com o Município: R$ 1.522.468.657,66 
Nº 781375 objetivando a Restauração de Estradas Vicinais e pontes no Município de 
São João de Pirabas e Ministério . da Agricultura ,Pecuária e Abastecimento 

 
Nº 780291 voltado a Revitalização da Orla de São João de Pirabas - 2o Etapa 
Ministério do Turismo e Município de São João de Pirabas R$ 731.250,00 

 
Nº 722161 para a Revitalização da Orla do Rio Pirabas. Ministério do 
Turismo Município de São João De R$ 195.000,00 

 
(2) Termo de Ajuste e Conduta (TAC) 

 
São João de Pirabas: Ministério Público Estadual celebra TAC sobre lixão para viabilizar 

gestão adequada de resíduos sólidos (30/08/2013). O TAC estabelece condições para 

a implantação de Aterro Sanitário para o município de São João de Pirabas, nordeste 

paraense para viabilizar a gestão adequada dos resíduos sólidos, bem como recuperar, 

social e ambientalmente, o antigo “Lixão” da cidade. 

 

3.2.8-Levantamento de dados secundários do Meio Físico. 
Ver item 3.1.8 capítulo 1 deste relatório. 

 
3.2.9 Levantamento de dados secundário do Meio Biótico 

 
Ver item 3.1.8, capítulo 1 deste relatório. 

 
3.2.10 - Realização de reuniões participativas com as comunidades 

 
As oficinas nas comunidades visitadas, a exceção dos bairros localizados na sede 

municipal que não houve comparecimento dos pescadores e principalmente dos 

tiradores de caranguejo. Estas oficinas foram agendadas mais de uma vez com os 

grupos e lideranças. A proposta inicial foi de se organizar o encontro na sede municipal 

e no espaço do auditório da colônia de pescadores. No entanto, os moradores do bairro 

Piracema (que foram remanejados da cidade para este novo local com esta 

denominação) alegaram ser muito caro o deslocamento até a sede, assim se estruturou 

e organizou para acontecer duas oficinas na sede municipal. Uma ocorreria no bairro da 

Piracema ( praça ) e outra na sede na colônia dos Pescadores. 

As oficinas foram agendadas com os pescadores e com extrativistas acordando com 

eles o horário e o local por eles sugeridos. Entretanto, não houve comparecimento em 

nenhuma dos dois locais por duas vezes.O grupo foi entrevistado e os dados somados 

aos analisados neste relatório.



Na Comunidade Polo de Boa Esperança o acordo foi com a prefeitura que disponibilizou 

transporte para os moradores das comunidades vizinhas (ônibus escolar), com o 

combustível sendo fornecido pela equipe. Essa informação foi repassada aos 

moradores durante a mobilização e as entrevistas. Estes ficaram aguardando o 

transporte que ao final foi um automóvel local. 
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