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INTRODUÇÃO

Atualmente, o Estado do Pará é o maior produtor nacional de
pescado. As estatísticas mais recentes, referentes ao ano de
2003, indicam que o Estado responde, isoladamente, por 63% da
produção da Região Norte e 15,5% da produção nacional
(PETRERE JÚNIOR, 2004).

A ilha de Mosqueiro é um dos entrepostos pesqueiros do
estuário Amazônico que merece destaque em desembarques da
frota artesanal. Cardoso (2000) destaca que a ilha é um dos
principais pontos de desembarque de pescado que abastece os
principais mercados de peixes na cidade de Belém.

Objetivo: Realizar um estudo sobre canais e margens de
comercialização do pescado desembarcado no Distrito de
Mosqueiro.

MATERIAL E MÉTODOS

• Área de estudo: Distrito de Mosqueiro, ilha fluvial localizada na
costa oriental do rio Pará;

Figura 1 – Área de localização da Comunidade Baía do Sol.

Fonte: Elaborado pelos autores.

• Período: 16 de Fevereiro de 2018;
• Método de coleta de dados: Questionário aberto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Tabela 1- Preço médio (R$) pago por quilo (kg) de peixe em cada nível da cadeia de
comercialização.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 2 - Taxa de variação (%) do preço pago por quilo (Kg) de peixe em cada
nível da cadeia de comercialização.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2 - Cadeia de comercialização do peixe na Comunidade Baía do Sol,
Mosqueiro, Belém-PA.

Fonte: Elaborado pelos autores.

CONCLUSÃO

É evidente a importância da atividade pesqueira para a
comunidade local, assim também para o estado, pois
estes trabalhadores ainda que produzindo em pequena
escala tem contribuído de forma decisiva para a
economia do País. A relação entre atravessador e
pescador é estabelecida pela confiança, foi constatado
que o pescado é comercializado em maioria no local
capturado.
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