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RESUMO 

A atividade pesqueira artesanal tem historicamente uma grande importância 

social e econômica para as comunidades costeiras do Estado do Ceará, 

principalmente através da pesca artesanal que representa uma forma milenar de 

obtenção de alimentos. Entretanto, poucos são os diagnósticos da pesca artesanal 

nos municípios litorâneos do estado. O objetivo deste trabalho foi realizar um 

diagnóstico da pesca artesanal e identificar os fatores que influenciam a produção 

pesqueira artesanal do distrito de Bitupitá, município de Barroquinha, localizado no 

extremo oeste do litoral do Ceará (2°55'29"S e 41°15'48"W), com uma população 

residente de cerca de 6mil e 500 habitantes. O trabalho foi realizado, no período de 

maio a outubro de 2008, constando de: a) entrevistas com 38 pescadores; 

b)acompanhamento de desembarques da pesca de currais e de canoas; c) análises 

dos principais fatores que interferem no desenvolvimento sustentável da atividade 

pesqueira, tais como: as principais espécies capturadas, infra-estrutura da cadeia 

produtiva, tecnologia de captura e de produção . De acordo com as entrevistas e 

observação no local, a pesca na comunidade de Bitupitá pode ser dividida em três 

categorias: a) pesca de curral; b) pesca de rede e de linha; e c) pesca de armadilha 

de lagosta. As embarcações presentes em Bitupitá são basicamente de dois tipos: 

canoas e botes. A comercialização do produto produzido pela comunidade de 

pescadores de Bitupitá se dá pela ação de comerciantes, sejam eles donos de 

pesqueiras ou não. Todo o peixe capturado é comercializado fresco e/ou salgado, 

dependendo do destino final. A Associação de Pescadores e Marisqueiras de 

Bitupitá conta hoje com aproximadamente 964 associados sendo que desse total, 

cerca de 20%. são marisqueiras (cerca 200 mulheres). Pode-se concluir que a pesca 

artesanal ainda é uma atividade viável para a comunidade de Bitupitá e que a pesca 

de curral é responsavel pela maior parte das capturas da comunidade. 

Entretanto,observou-se que algumas medidas são necessárias para melhor a 

condição para que essa pesca artesanal possa se sustentar, como melhorar a 

infraestrutura de suporte a pesca, como fábrica de gelo e a pavimentação da estrada 

para a comunidade; realizar programas junto à Associação dos pescadores para se 

implementar um beneficiamento básico do pescado; e construção de uma câmara 

fria, que tenha capacidade de atender as necessidades da comunidade. 



vii 

Lista de Figuras 

Figura Página 

1 Mapa da Região Nordeste, mostrando a posição do Distrito de Bitupitá, 
no Município de Barroquinha, na fronteira dos estados do Ceará e Piauí. 

3 

2 Detalhe do distrito de Bitupitá 4 

3 Rede de espera utilizada na pesca em Bitupitá 8 

4 Ariacó (Lutjanus synagris) 9 

5 A) Serra (S. brasiliensis) e B) bonito (Euthynnus alletteratus) 9 

6 Curral-de-pesca localizado próximo ao estuário do Timonha, em Bitupitá 10 

7 Cardume de espadas capturado em curral de Bitupitá 12 

8 Armadilhas para captura de lagosta utilizadas em Bitupitá 13 

9 Canoa usada na pesca em Bitupitá 14 

10 Visão interna de canoa usada na pesca em Bitupitá 14 

11 Pesqueira que trabalha com peixe fresco 16 

12 Peixe fresco armazenado em caixas de isopor 16 

13 Pesqueira que trabalha com peixe salgado 17 

14 Tanque usado para a salga do pescado 17 

15 Peixes sofrendo processo de salga 18 

16 Estrutura usada para a secagem dos peixes 18 

17 Peixe "espalmado" 19 

18 Transporte de peixe fresco partindo de Bitupitá 20 

19 Peixe conservado no gelo para comercialização 20 

20 Freqüência de idade dos pescadores de Bitupitá 22 

21 Locais de nascimento dos pescadores de Bitupitá 22 

22 Estado civil dos pescadores 23 

23 Número de filhos por pescadores entrevistados em Bitupitá 23 



CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL NO DISTRITO DE 
BITUPITÁ, MUNICIPIO DE BARROQUINHA, CEARÁ 

GLEDSON DE FREITAS FERNANDES 

1. INTRODUÇÃO 

A pesca costeira mundial é realizada principalmente por frotas pesqueiras de 

pequeno porte, por comunidades litorâneas que cada vez mais são transferidas para 

outras regiões por causa da pressão antrópica. Esta pressão na zona costeira fez 

com que 65% das cidades com mais de 2,5 milhões de habitantes estejam 

localizadas ao longo do litoral dos continentes e que esta explosão demográfica e 

de desenvolvimento cause alterações nos ecossistemas marinhos (CMIO, 1999). 

De acordo com Myers & Worm (2003), acima de 80% dos principais estoques 

pesqueiros atualmente estão em nível de exploração plena, em grau de exploração 

acima do seu nível de sustentabilidade ou já se encontram em fase de esgotamento 

ou de recuperação devido à pressão do esforço de pesca aplicado aos mesmos, e 

até o ano de 2048, a pesca comercial destes estoques não existirá mais. 

A pesca artesanal é uma atividade caracterizada pelo uso de embarcações de 

pequeno porte, sem motorização e que contam com uma autonomia limitada, 

usando aparelhos de pesca rudimentares (FONTELES-FILHO, 1989). 

A atividade de pesca artesanal, como citada pelos pescadores é uma 

atividade incerta, podendo de uma só pescaria se obter o rendimento esperado para 

um mês ou até mais; como pode não se atingir a produção esperada para se 

atender as necessidades básicas do pescador e sua família com a venda da sua 

produção. Base de sustentação de várias comunidades litorâneas, a pesca artesanal 

foi o motivo do surgimento de várias dessas comunidades (BASÍLIO, 2008). 
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De acordo com FONTELES-FILHO (1989), a pesca artesanal é uma atividade 

caracterizada pela fragmentação da biomassa da biocenose em grande número de 

espécies de pequena abundância individual, o que impede a especialização dos 

métodos de captura e centralização dos desembarques de pescado. 

A atividade pesqueira artesanal representa historicamente grande importância 

social e econômica para as comunidades costeiras do Estado do Ceará, 

principalmente através da pesca , que representa uma forma milenar de obtenção de 

alimentos. Para as comunidades pesqueiras do litoral cearense,desde antes da 

colonização as capturas na plataforma continental e áreas estuarinas representam 

grande parte de sua subsistência e principal fonte de trabalho e de renda 

(FONTELES-FILHO & GUIMARÃES, 2000). 

Poucos são os diagnósticos da pesca artesanal nos municípios litorâneos do 

estado. Um dos primeiros a ser realizado, o diagnóstico da pesca e aqüicultura do 

município de Icapuí, no extremo leste do litoral do Ceará (FURTADO-NETO & 

FEITOSA, 2002), mostrou que este município é eminentemente costeiro e possui 

baixa disponibilidade de recursos hídricos. A pesca em Icapuí é basicamente 

artesanal e costeira, fato este comprovado pelo número de embarcações a vela 

encontrada nas comunidades. A pesca da lagosta é a sua principal atividade 

econômica e encontra-se sobre-explorada de acordo com este diagnóstico. 

Mais recentemente, BASÍLIO (2008), realizou um diagnóstico da pesca 

artesanal no estuário do rio Curu, no litoral leste do Ceará, a partir de um 

Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) com uma parcela dos pescadores, 

acompanhando atividades pesqueiras, através de conversas informais e pela 

aplicação de um questionário, concluindo que a pesca era basicamente de peixes do 

estuário e realizada de modo sutentável. 
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1.1. Caracterização do distrito de Bitupitá, município de Barroquinha, Ceará 

Bitupitá é um distrito do município de Barroquinha, localizado no extremo 

oeste do litoral do Ceará (2°55'29" S e 41°15'48" W), com aproximadamente 30 km 

de litoral. Faz divisa pelo norte com o Oceano Atlântico,a leste com o município de 

Carrocim, pelo oeste com o estado do Piauí, e pelo sul com o município de Chaval 

(IPLANCE, 2007) (Figura 1). 

Figura 1 — Mapa da Região Nordeste, mostrando a posição do Distrito de Bitupitá, no 
Município de Barroquinha, na fronteira dos estados do Ceará e Piauí (Fonte: Google Earth). 

A população do município de Barroquinha, onde está localizado o distrito de 

Bitupitá, em 2004 foi estimada de 15.418 habitantes distribuídos em uma área de 

383 km2 segundo estatística do IBGE (2008), com um IDH de 0,551 e PIB per capita 

de R$ 2.637,00/ano. 
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De acordo com informações de autoridades locais, O distrito de Bitupitá conta 

com uma população residente de cerca de 6mil e 500 habitantes, possui uma infra-

estrutura básica como energia elétrica, e serviço de distribuição de água tratada, 

mas não possui sistema de tratamento de esgotos, fazendo-se uso de fossas 

sépticas. (SILVA, com. pessoal). 

A figura 2 mostra o distrito de Bitupitá do município de Barroquinha, à direita 

do estuário do rio Timonha, e do município de Cajueiro da Praia no estado do Piauí, 

à esquerda. 

Figura 2 — Detalhe do distrito de Bitupitá (Fonte: Google Earth, 2007). 



2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Realizar um diagnóstico da pesca artesanal e identificar os fatores que 

influenciam a produção pesqueira artesanal do distrito de Bitupitá, município de 

Barroquinha, Ceará. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar os diferentes tipos de pesca realizados na comunidade de 

Bitupitá. 

• Descrever a infraestrutura básica para comercialização e conservação do 

pescado na comunidade. 

• Analisar as condições socioeconômicas dos pescadores artesanais de 

Bitupitá. 
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3. METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no distrito de Bitupitá, município de Barroquinha, 

Ceará, no período de maio a outubro de 2008, e constou de: 

a) entrevistas; 

b) acompanhamento de desembarques da pesca de currais e de canoas; 

c) análises dos principais fatores que interferem no desenvolvimento sustentável da 

atividade pesqueira, tais como: as principais espécies capturadas, infra-estrutura da 

cadeia produtiva, tecnologia de captura e de produção. 

Foram realizadas entrevistas com um total de 38 pescadores, além da coleta 

de informações com outros agentes da comunidade, como por exemplo, vereadores, 

donos de pesqueiras, comerciantes e donos de restaurantes além de informações 

colhidas com o presidente da Associação de Pescadores e Marisqueiras de Bitupitá, 

que também engloba as comunidades de Curimã e Praia Nova. 

Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados e a bibliografia citada foi 

consultada para auxiliar na obtenção dos objetivos deste trabalho. O questionário 

utilizado (Anexo I) buscou caracterizar primeiramente o tipo de pesca feito por 

aquele pescador, depois caracterizar o trabalho do pescador e por fim busco, 

informações sobre as perspectivas desse pescador sobre a pesca e o que pode ser 

feito para se melhorar a atividade na comunidade. 

6 
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4. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos na pesquisa foram divididos em duas partes: 

a) diagnóstico da pesca, no qual estão detalhadas os processos que caracterizam a 

pesca em Bitupitá, incluindo embarcações, tipos de pesca realizados, infra-estrutura 

e comercialização; b) diagnóstico dos pescadores, incluindo características 

socioeconômicas , cotidiano, e as expectativas que ele tem para a atividade na sua 

comunidade. 

4.1. Diagnóstico da Pesca 

A pesca na comunidade de Bitupitá pode ser dividida em três categorias: a) 

pesca de rede e de linha ; b) pesca de curral ; e c) pesca de armadilha de lagosta. 

Apesar de pesca de rede e pesca de linha serem técnicas diferentes, os mesmos 

pescadores nas mesmas embarcações, podem executar as duas pescarias 

alternadamente, por isso foram incluídas como uma só categoria de pesca. 

4.1.1 Pesca de Linha e de Rede 

A pesca utilizando a rede de espera, e/ou usando linha, é realizada pelo 

mesmo grupo de pescadores, geralmente alternando os dias, para se buscar uma 

maior diversidade de espécies que tenham um preço para comercialização mais 

atraente, como por exemplo, a cavala (Scomberomorus cavalla) que é geralmente 

capturada usando a pesca de linha, enquanto que peixes como xaréu (Caranx 

crysos), são geralmente capturados usando rede de espera. 
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Existem geralmente dois tipos de pesca que utilizam rede e linha: 

a) em pesca de "ida-e-volta" : os pescadores saem no início da madrugada, em geral 

às 2 da manhã, e retornam entre as dez da manhã e meio-dia. 

b) a pesca de "dormida", na qual os pescadores saem durante o dia e passam de 24 

a 72 horas no mar; 

A pesca de rede (Figura 3) se dá em saídas de "ida-e-volta", mas também 

ocorre nas pescarias de "dormida", onde a canoa é "fundiada" e se coloca a rede na 

água, ficando lá de 3 a 5 horas. Após este período de tempo a rede é recolhida e se 

repete o processo. 

Figura 3 - Rede de espera utilizada na pesca em Bitupitá. 

Já a pesca de linha funciona de uma maneira mais dinâmica, pois se coloca 

uma linha com anzóis presa a um peso (chumbada) que é recolhida quando se 

sente a fisgada de algum peixe 
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Os peixes mais capturados na pesca utilizando a rede de espera, e/ou 

usando linha, segundo os pescadores são: ariacó (Lutjanus synagris) (Figura 4); 

serra (Scomberomorus brasiliensis) (Figura 5A), cavala (Scomberomorus cavalla), e 

bonito (Euthynnus alletteratus) (Figura 5B). 

Figura 4 — Ariacó (Lutjanus synagris) 

Figura 5 — A) Serra (S. brasiliensis) e B) bonito (Euthynnus alletteratus). 
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4.1.2 Pesca de Curral 

O curral de pesca é uma estrutura feita de troncos de madeira (mourões) e 

varas, fincadas no solo do fundo do mar, sendo amaradas entre si usando nylon e 

arames. É dividida em quatro partes: a espia, estrutura de madeira que serve para 

direcionar os peixes para a próxima etapa do curral; a sala grande, que tem presa 

aos mourões e varas uma rede com abertura de malha grande, não serve para 

aprisionar o peixe onde o peixe gosta de "dormir" segundo os pescadores, ligada a 

sala grande está à salinha e junto à salinha o chamado chiqueiro, nessas duas 

últimas partes o peixe fica preso, onde os pescadores passam a rede na hora da 

despesca do curral (TAHIM, 1990). 

A Figura 6 mostra uma vista de cima de um curral-de-pesca localizado 

próximo ao estuário do Timonha, em Bitupitá.. 

Figura 6 — Curral-de-pesca localizado próximo ao estuário do Timonha, em Bitupitá. 
(Fonte: National Geographic, Brasil, 2002) 



11 

Os currais-de-pesca do Ceará foram construídos por imigrantes portugueses, 

a partir de 1869, ao se estabelecerem nas cidades cearenses de Acaraú e Camocim. 

Eles perceberam que o mar tranqüilo, a plataforma continental larga e a baixa 

declividade eram condições ideais para o desenvolvimento da pesca de curral 

próximo a estuários. Em 1915, o comerciante Demetrio Elias Tahim introduziu essa 

arte pesqueira no povoado de Pontal das Almas, no município de Barroquinha, na 

divisa do Ceará com o Piauí (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2002). 

A construção do curral é comandada pelo chamado marcador, geralmente um 

pescador mais experiente, que nas marés mais baixas do mês verifica as correntes 

da área através de mergulho e outros métodos. As áreas de currais de Bitupitá, 

como citado por TAHIN (1990), têm propriedade já definida e de caráter hereditário, 

isto é, a propriedade da área é passada de pai para filho, os currais de Bitupitá são 

divididos em duas categorias, os "currais-de-dentro", são os localizados mais 

próximos a costa, que vão de 500 braças até cinco milhas, os currais localizados 

apartir desse ponto são os chamados "currais-de-fora", que vão até cerca de doze 

milhas. 

Os currais de Bitupitá são construídos em quatro linhas, um em seguida ao 

outro, com uma distância entre essas linhas de cerca de 1.200 metros entre elas. 

Atualmente, de acordo com os pescadores locais, em entrevistas realizadas nesse 

estudo, existem cerca de 90 áreas de curral que ainda podem ser utilizadas, com 17 

currais construídos, enquanto que TAHIN (1990) citou a existência de 123 currais 

construídos em 1989. Essa diminuição se deveu à queda de produção de pescado, 

que já não respalda os proprietários a investir na reconstrução desses currais, que 

hoje em dia necessita de um investimento na ordem de R$ 50 a 70 mil reais por ano. 
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Como já relatado por TAHIN (1990), os pescadores responsáveis pela 

despesca do curral são os chamados "vaqueiros" eles que são contratados pelo 

responsável do curral e recebem como pagamento 25% da produção do curral, em 

geral, em cada embarcação vão 10 vaqueiros para despesca do curral, recebendo 

pelo serviço cerca de 50 quilos de pescado para ser dividido entre eles. 

A queda na produção pesqueira fez surgir um novo personagem nos últimos 

anos, a figura do arrendatário, que através de contrato verbal, "aluga" a área de um 

curral junto a seu proprietário, faz o investimento para a construção do curral e faz o 

pagamento ao proprietário com metade da produção de um dia na semana escolhido 

pelo dono da área aleatoriamente, isso junto com o pagamento dos vaqueiros, 

representa que o arrendatário terá apenas 25% da produção do curral uma vez por 

semana. A pesca de curral, em geral, é feita todos os dias da semana. 

Os peixes mais capturados nos currais são o espada (Trichiurus lepturus) 

(Figura 7), a sardinha (Opisthonema oglinum), a palombeta (Chloroscombrus 

chtysurus), e o xaréu (Caranx crysos). 

Figura 7 — Cardume de espadas capturado em curral de Bitupitá. 
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4.1.3 Pesca da lagosta 

A pesca comercial da lagosta em Bitupitá é um fenõmeno recente. Até cerca 

de 20 anos atrás a comunidade não explorava esse recurso comercialmente, e toda 

a produção de lagosta era consumida pela própria comunidade ou vendida para 

turistas que estivessem visitando o local. Esse fenômeno ocorria, segundo os 

pescadores mais antigos, porque a comunidade não tinha idéia do valor comercial 

do crustáceo, bastante explorado por comunidades vizinhas como Camocim. 

Atualmente, a captura é realizada oficialmente com o uso de manzúas (Figura 

8), mas se especula na comunidade o uso de redes "caçoeiras". A utilização das 

armadilhas pelos pescadores foi possível em grande parte pelo acordo deles com 

empresários da região, que através de empréstimos aos pescadores tem a produção 

comprometida. 

Figura 8 - Armadilhas para captura de lagosta utilizadas em Bitupitá. 
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4.1.4 Embarcações 

As embarcações presentes em Bitupitá são basicamente de dois tipos: 

a) Canoas: embarcações movidas a remo ou a vela, sem convés, confeccionada em 

madeira de fundo chato ou não, com comprimento variando de 3 a 9 metros. 

Figura 9 - Canoa usada na pesca em Bitupitá. 

Figura 10 - Visão interna de canoa usada na pesca em Bitupitá. 

b) Botes, também conhecidos como botes de casco: são embarcações movidas à 

vela com casco de madeira e quilha, com convés fechado com comprimento em 

geral inferior a 11 metros, em geral, passa de 8 a 10 dias no mar. 
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4.1.5 Infraestrutura 

A comunidade de Bitupitá conta atualmente com uma fábrica de gelo que 

atende as embarcações para a pesca e atende as "pesqueiras" (locais que 

armazenamento as artes de pesca, material do barco e o pescado a ser 

comercializado). 

Atualmente existem aproximadamente 20 pesqueiras ainda em 

funcionamento, que podem ser divididas em duas categorias: 

a) Pesqueiras que trabalham com o peixe fresco (Figura 11): são as que utilizam 

gelo para a conservação do pescado, armazenando em caixas de isopor (Figura 12) 

ou em carcaças de freezers ,coberto com o gelo, podendo permanecer na pesqueira 

por até quatro dias, possuem uma estrutura mais elaborada, paredes e chão de 

alvenaria. 

b) Pesqueiras que fazem a salga do pescado (Figura 13): são pesqueiras que fazem 

a salga do pescado em um tanque de alvenaria (Figura 14), possuem uma estrutura 

precária, com paredes de madeira e chão batido, em geral só trabalham por 

encomenda ou quando ocorre uma "safra" de pescado. 

A "safra" de pescado ocorre quando de um dia para outro aparece nos currais 

uma grande quantidade de uma espécie. No ano de 2008, nos currais de Bitupitá 

foram registradas três safras de peixes: espada, xaréu e palombeta. Quando elas 

ocorrem, há uma queda brusca no preço desses peixes já que a comunidade não 

tem como absorver, nem tem como armazenar esses recursos. Quando ocorre safra 

de um recurso que tem maior interesse de mercado, intermediários das cidades 

vizinhas, como Camocim e Luis Correa (PI) vão a Bitupitá, e que forçam a queda de 

preço do pescado para valores irrisórios. 



Figura 11 - Pesqueira que trabalha com peixe fresco. 
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Figura 12 - Peixe fresco armazenado em caixas de isopor. 



Figura 13 - Pesqueira que trabalha com peixe salgado. 
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Figura 14 - Tanque usado para a salga do pescado. 



- • 	 - 
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Figura 15 - Peixes sofrendo processo de salga. 

Figura 16 - Estrutura usada para a secagem dos peixes. 
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A comunidade não possui nenhuma unidade de beneficiamento, o processo 

básico consiste na evisceração do peixe. Após esse processo, é lavado diretamente 

na água do mar logo em frente à pesqueira, o outro tipo de beneficiamento realizado 

na comunidade é conhecido como "espalmar" (Figura 17) o pescado, esse é mais 

utilizado em pescado que irá ser salgado. 

Figura 17 — Peixe "espalmado". 

4.1.6 Comercialização 

A comercialização do produto produzido pela comunidade de pescadores de 

Bitupitá se dá pela ação de comerciantes, sejam eles donos de pesqueiras ou não. 

Todo o peixe capturado é comercializado fresco e/ou salgado, dependendo do 

destino final. Quando comercializado fresco (Figura 18), o pescado tem como 

destino comerciantes de Camocim ou Acaraú, e em algumas situações, no caso de 

peixes de maior valor, o mesmo pode ser remetido para Fortaleza, para ser 

comercializado na feira de peixes do mercado São Sebastião, geralmente na 

carroceria de camionetes envolvido por uma lona e coberto com gelo (Figura 19). 

Uma parcela do peixe fresco também é comercializado na Serra Grande, nos 

municípios de Tianguá, Viçosa do Ceará e São Benedito, para onde também 
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seguem grande parte do pescado salgado, transportado em caminhão-baú, 

juntamente com as caixas de isopor contendo o peixe fresco. 

Figura 18 — Transporte de peixe fresco partindo de Bitupitá. 

Figura 19 - Peixe conservado no gelo para comercialização. 



4.2. Diagnóstico dos Pescadores 

De acordo com as entrevistas e pesquisas realizadas no local, a Associação 

de Pescadores e Marisqueiras de Bitupitá conta hoje com aproximadamente 964 

associados, sendo que desse total, cerca de 20% são marisqueiras 

(aproximadamente 200 mulheres). A Associação tem cerca de 204 canoas e seis 

botes registradas, sendo que Bitupitá responde por mais de 70% desse número 

(cerca de 140 canoas), enquanto os outros 30% das embarcações são de outras 

comunidades próximas, como Curimã e Praia Nova. 

A Associação é responsável pelo registro dos pescadores artesanais, e 

através desse registro os mesmos podem requerer o seguro desemprego no período 

de defeso da lagosta. Foi observado que a maior parte dos pescadores tem registro 

junto à Associação, e que pessoas que não exercem a profissão também possuem 

registro como pescador artesanal na Associação. 

De acordo com os resultados obtidos nos questionários aplicados, 34% (13 de 

38) dos pescadores entrevistados apresentou uma idade variando entre 31 e 40 

anos. A faixa de idade de 41 a 50 anos apresentou 26% (10 de 38) dos pescadores 

entrevistados. Um total de 21% (8 de 38) dos pescadores estavam na faixa de 51 a 

60 anos, 13% (5 de 38) de pescadores estavam na faixa de 21 a 30 anos, enquanto 

que o menor número de entrevistados estava na classe de 61 a 70 anos com 

apenas dois pescadores (6%). Desta forma. a idade média dos pescadores 

entrevistas foi de aproximadamente 42 anos, sendo a mínima de 28 anos, e a 

máxima de 61 anos (Figura 20). 
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Figura 20 — Distribuição da freqüência de idade dos pescadores de Bitupitá. 

Os pescadores entrevistados em sua grande maioria, 26 pescadores no total 

(68%), nasceram na própria comunidade (Figura 21). Os demais (32%) são de 

localidades próximas a Bitupitá, tais como Barroquinha (13%), Chaval (11%), 

Camocim (5%) e Acaraú (3%), a localidade mais distante. É importante ressaltar que 

100% dos entrevistados têm residência na comunidade. 

13% 
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❑ Bitupitá 

■ Chaval 

❑ Camocim 

❑ Acaraú 

■ Barroquinha 

Figura 21 — Locais de nascimento dos pescadores de Bitupitá. 
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A maior parte dos entrevistados é casada (82%), pois 31 dos pescadores 

entrevistados têm esse estado civil. Apenas 2 pescadores (5%) se declararam 

"juntos", enquanto que os 5 demais se declararam solteiros (13%) e sem uma 

relação estável. 

5% 
	

13% 

O Solteiros 

E Casados 

❑ Juntos 

82% 

Figura 22 - Estado civil dos pescadores. 

A grande maioria (92%), possui filhos, com exceção de apenas três 

pescadores (8% do total). Os números mais freqüentes de filhos por pescador foram 

os de um a três, tendo o numero mínimo de um filho ao máximo de oito (Figura 23). 

8% 

O 1 a 3 

E  4 a 6 

O 7 a 10 

❑ não possui filhos 

Figura 23 - Número de filhos por pescadores entrevistados em Bitupitá. 
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No que diz respeito à escolaridade, um total de 15 entrevistados (39% do 

total) se declaravam analfabetos, enquanto que os demais (61%) freqüentaram a 

escola. Entretanto, nenhum deles chegou a completar o ensino fundamental, e a 

maior parte deles não passou do segundo ano fundamental, tendo como os que 

mais freqüentaram a escola chegado ao quinto ano do ensino fundamental. 

No tocante ao número de dias trabalhados, variou de acordo com o tipo de 

pesca realizada.Na pesca de curral, o pescador vai para o mar todos os dias da 

semana. Já os que pescam utilizando a rede ou linha, pescam entre cinco e sete 

dias por semana. 

O número de horas também depende da pescaria. Se a pesca for de "ida-e-

vinda", o pescador fica em média 8 horas no mar. Já quando a pesca é de "dormida", 

o pescador passa de 24 a 30 horas no mar. Ainda existem, as pescarias de bote que 

passam de três a 10 dias no mar. 

Já no que se refere à captura, os pescadores que pescam de linha e rede 

citam que o melhor período para a pesca é o período de "inverno", que corresponde 

ao periodo de chuvas,de janeiro até o começo de junho, no qual a água esta "mais 

suja", quando os rios corregam grande quantidade de nutrientes para o mar, fazendo 

com que os peixes aproximen-se da costa. 

Os pescadores que usam os currais dizem que o período de janeiro a junho é 

mais favorável aos currais-de-dentro, os mais próximos a costa, enquanto que os 

currais-de-fora, tem seu melhor rendimento durante os meses de "verão", quanto o 

"vento aumenta", de agosto a novembro que tem como caracteristica um periodo de 

estiagem intensa. 

Todos os entrevistados possuem outra fonte de renda na família para 

complementar a renda obtida com a pesca, seja através de programas do governo 
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como o bolsa família ou através de aposentadorias ou através de empregos públicos 

ou pela renda gerada com pequenos comércios como mercearias ou bares e 

restaurantes. 

Apenas três pescadores entrevistados (8%) falaram que tem outra atividade 

produtiva além da pesca: um ligado ao comércio e com uma pequena produção 

artesanal de peixes; os outros dois trabalham como carpinteiro e pedreiro. 

Com as ações desenvolvidas pela Associação de pescadores da comunidade, 

36 dos 38 entrevistados (95%) são associados e tem o registro de pescador, o que 

garante o seguro defeso, outra maneira de complementar a renda do pescador, 

durante o período de defeso da lagosta. Apesar de ser uma atividade recente na 

comunidade, todos os pescadores entrevistados afirmam que possuem manzuá e 

que pescam a lagosta. 

No tocante a produção, também existe a disparidade de números entre os 

tipos de pesca. Os pescadores de linha e rede, em média, têm uma produção de 20 

quilos de pescado por dia, sendo citado como valor mínimo de 10 quilos e máximo 

de 30 quilos. Já os pescadores de curral tem como números uma média de 225 

quilos, tendo como valores mínimos citados 180 quilos e máximos de 280. Os 

valores dos vaqueiros corresponde à produção do curral, ressaltando que os 

vaqueiros ficam com 25% desse valor, no qual é usado para alimentação e venda 

para os donos de pesqueiras. 

Quando se questionou nas entrevistas sobre a pesca nos últimos dez anos, 

todos os entrevistados, unanimente responderam que "piorou", e a perspectiva para 

os próximos dez anos para todos eles é que a produção "continuará a diminuir". 

Para tentar buscar algumas soluções para melhorar a condição do pescador, 

como para melhorar a condição de comercialização do pescado, novamente 
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existiram opiniões diferentes entre as classes de pescadores, sendo que a maior 

parte das "reivindicações dos pescadores" foi semelhante, as aquis estão listadas a 

seguir: 

• Fabrica de gelo, que irá estabelecer uma concorrência com a fábrica que já 

existe, forçando assim a queda no preço, hoje de R$ 2,50 reais a barra. 

• Pavimentação da estrada, para facilitar o escoamento da produção e facilitar 

à vinda de compradores a comunidade. 

• Instalação de câmara fria, para armazenamento do pescado com maior 

qualidade e por mais tempo, podendo-se assim garantir um nível de preço 

para a produção, especialmente nos períodos de "safras". 

No que se refere a reivindicações especificas feitas pelos vaqueiros dos currais, 

estão: 

• Melhoramento das embarcações- substituir as canoas por embarcações mais 

seguras e mais rápidas, como o catamarã. 

• Financiamento para a construção de currais. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A pesca artesanal ainda é uma atividade viável para a comunidade de 

Bitupitá, especialmente com os preços de mercado atingidos pelos principais 

produtos da pesca na comunidade, concluindo-se que: 

• A pesca de curral é responsavel pela maior parte das capturas na 

comunidade. 

Porém, de acordo com o que se observou nas análises das entrevistas, 

algumas medidas são necessárias para se melhor a condição para que essa pesca 

artesanal possa se sustentar: 

• Melhorar a infraestrutura de suporte a pesca, como fábrica de gelo e a 

pavimentação da estrada para a comunidade. 

• Programas junto à Associação dos pescadores para se implementar um 

beneficiamento básico do pescado, especialmente nas épocas de safra de 

pescado e projetos como a construção de currais comunitários, para 

beneficiar as famílias de pescadores mais necessitadas. 

• Construção de uma câmara fria, que tenha capacidade de atender as 

necessidades da comunidade, onde possa ser armazenada a produção 

excedente e não force o pescador a praticamente se livrar da produção por 

não ter onde armazenar o pescado. 
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FICHA DE ENTREVISTA 

NOME: 
DATA da ENTREVISTA: 
IDADE: 
LOCAL de NASCIMENTO: 
ESCOLARIDADE: 
ESTADO CIVIL: 
No FILHOS: 

TIPO DE PESCA: 
( )CURRAL ( )LINHA 	 ( )REDE 

A QUANTO TEMPO PESCA: 
QUANTOS DIAS POR SEMANA: 
QUANTAS HORAS POR DIA: 
ESPECIES MAIS CAPTURADAS 

31 

NOME VULGAR TAMANHO MÉDIO MELHOR EPOCA DE 
PESCA (MESES/LUA) 

EM MÉDIA, QUNTOS QUILOS DE PESCA DIARIA 
TEM OUTRA ATIVIDADE 	QUAL 
PARTICIPA DE PROGRAMAS DE GOVERNO 
FAZ PARTE DA COLONIA/ASSOCIAÇÃO 
TEM REGISTRO DE PESCADOR 

SUA OPINIÃO SOBRE A PESCA NOS ULTIMOS 10 ANOS 

PREVISÃO PARA OS PROXIMOS 10 

O QUE PODERIA SER FEITO PARA SE MELHORAR A CONDIÇÃO TANTO DO 
PESCADOR QUANTO DA COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO DE BITUPITÁ? 

• 
• 
• 
• 
• 

PESCA LAGOSTA ? 
CAPTURA TUBARÃO ? 
CAPTURA ARRAIA ? 
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