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CARACTERIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO FRESCO DA FEIRA DO ENTRONCAMENTO, 
BELÉM-PARÁ

LUIZ FERNANDO GOMES DOS PASSOS; RAISSA NUNES RODRIGUES; JOSELI CARVALHO DA SILVA

A atividade pesqueira ocorre na informalidade e envolvem diretamente pescadores e feirantes, os principais responsáveis pela 
comercialização do produto advindo dos recursos pesqueiros. O crescimento do mercado de produtos proveniente da pesca, 
fez com que os comerciantes do pescado pudessem adequar seus produtos ao selo de qualidade e às preferências dos 
consumidores. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a atividade pesqueira quanto as características da comercialização do 
produto advindo dos recursos pesqueiros naturais e origem do produto que é comercializado na feira. A área de estudo para 
realização da coleta de dados está compreendida na cidade de Belém do Pará, mais especificamente na feira do 
entroncamento que está situada na Rodovia Augusto Montenegro, 14297 - Castanheira, Belém - PA. A coleta ocorreu no dia 24 
de setembro de 2017. Para obtenção dos dados, foram realizadas entrevistas com os comerciantes de pescado para cognição 
da origem do produto que estava sendo comercializado na feira, por conseguinte identificado,por  questionários aplicados, 
quais espécies de peixes são comercializados e preços de cada um dos produtos.Por meio deste estudo, foi possível 
determinar os seguintes resultados: A feira apresenta comercialização de 14 espécies distintas de pescado provenientes das 
regiões metropolitanas de Belém, mais especificamente do Ver-o-Peso, Ilha de mosqueiro, município de vigia e Ananindeua. 
Dentre os produtos mais procurados pelos consumidores de pescado foi identificado que 15% dos feirantes comercializam 
Pescada gó (Macrodon ancylodon), 13% Pescada branca (Plagioscion squamosissimus) e 11% Tamoatá (Hoplosternum 
littorale), as demais porcentagem variam para as distintas espécies comercializadas, também foi possível indicar a média do 
preço de cada um dos produtos comercializados na feira, onde os preços variaram de R$: 2,00 a 27,50 reais. O comércio de 
pescado na feira do entroncamento é realizado por poucos boxes que aparentemente trabalham sem conflitos. Não houve 
durante o trabalho nenhuma menção a problemas entre os comerciantes. A infraestrutura do local de comércio não é muito 
desenvolvida, mas os comerciantes mantêm uma boa qualidade do pescado, para garantir a confiabilidade do consumidor e 
assegurar a qualidade dos produtos distribuídos.


