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Introdução

No Brasil, ainda predomina a informalidade na 
atividade de pesca artesanal, com pouca tecnologia 
associada às diversas etapas da cadeia produtiva, 
existindo uma série de questões sociais, sanitárias e 
ambientais a serem superadas [1].

Os pescadores artesanais são responsáveis, hoje, por 
65% da pesca extrativa no Brasil e esse total representa
50% de todo o pescado produzido no país. Essa 
produção resulta da atividade de mais de 700 mil 
pescadores [1].

O município de Traipu esta situado a 188 km da 
capital Maceió, tem uma população de 24.911 
habitantes e ocupa uma área de 698 Km².

Seu PIB é de R$ 47,2 milhões (Fig. 1), e tem o feijão 
e do milho como principais culturas, contribuído com 
41% e 36,5% respectivamente para o PIB agrícola 
municipal. Possuindo 3.619 estabelecimentos 
agropecuários que ocupam uma área de 34.553 ha, 
desta área 66% correspondem à pastagem natural, 18% 
a lavouras temporárias, 11% a matas e florestas, 4,5% a 
benfeitorias e 0,5% para lavouras permanentes [2].

A pesca do município surge como uma das mais 
tradicionais atividades produtivas e é principal fonte de 
renda para uma parcela significante da população 
economicamente ativa da cidade.

A Colônia de Pescadores Z-18 conta com 350 
pescadores cadastrados que pescam em media 10 kg de 
peixes ao dia formando uma produção mensal de 105 
toneladas de pescados, dessa produção 20% é
consumida pelos próprios pescadores e o restante e 
destinado as feiras-livres e distritos do município via 
ação dos intermediários. (Colônia de Pescadores         
Z-18 Traipu).

A mão-de-obra empregada na pesca é toda familiar, 
e geralmente o trabalho é feito , em sistema de parceria.

A renda media de um pescador, segundo o 
presidente, chega a R$ 500,00 por mês, e é 
complementada com os programas de assistência 
governamental como o Bolsa Família e o PROJOVEM, 
onde o numero de famílias de pescadores que tem esses
tipos de benefícios são de 40% e 30% respectivamente. 

As principais espécies de peixes da região é o piau que 
custa R$ 6,00/kg e a xira que tem preço médio de R$ 
5,00/kg, que são comercializados todo o ano até mesmo no 
período do defeso que vai de novembro a março.

O custo de produção da pesca, segundo o presidente, se 
resume ao combustível utilizado para mover os barcos que 
é media daria cerca de R$ 3,50 a R$ 5,00 por pescaria, já 
que a mão-de-obra é familiar.

A principal fornecedora de insumos (redes e apetrechos)
para pesca do município de Traipu é a cidade de Arapiraca, 
principal centro comercial da região do agreste de Alagoas, 
quanto às embarcações utilizadas na pescaria toda ela é
fabricada pelos mestres (artesões) local. 

O presente resumo tem por objetivo estruturar a cadeia 
produtiva da piscicultura no município de Traipu AL, 
apresentando os principais elos, atores e dinâmica de 
funcionamento.

Material e métodos

A pesquisa foi realizada através de visita in loco no 
município, utilizando-se de aplicação de questionários em 
cada elo que constitui a cadeia produtiva, conversas com os 
agentes envolvidos e entrevistas com instituições públicas e 
privadas que atuam para o desenvolvimento da cadeia 
produtiva da piscicultura no município de Ceará – Mirim –
RN. 

Com o fim da coleta de dados da pesquisa de campo, se 
realizou a tabulação dos mesmos, finalizando com a 
construção de um relatório final da visita [3,4].

A referida pesquisa trata-se de uma cooperação 
institucional entre a Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, através do seu Departamento de Letras e 
Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em 
Administração e Desenvolvimento Rural; a Fundação 
Banco do Brasil e o Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura. Este conjunto de forças 
visa o estudo para a estruturação das cadeias produtivas da 
piscicultura, ovinocaprinocultura e apicultura nos estados 
da região nordeste do Brasil, que participam dos projetos 
de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS do Banco 
do Brasil). O DRS - Desenvolvimento Regional Sustentável 
é uma estratégia negocial do Banco do Brasil, que busca 



impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões 
onde o BB está presente, por meio da mobilização de 
agentes econômicos, políticos e sociais, para práticas 
de apoio a atividades produtivas economicamente 
viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, 
sempre observada e respeitada à diversidade cultural
[5]. Dessa forma se pretende identificar de forma 
coerente e precisa a dinâmica de funcionamento nas 
cadeias produtivas dos estados nordestinos.

Resultados e Discussão

A pesca no município de Traipu se mostra como 
umas das principais atividades produtivas, quando 
observamos o setor agropecuário e o extrativo local.  A 
cadeia produtiva (Fig. 2) apresenta como principal 
gargalo a forte presença de intermediários que por um 
lado facilitam o escoamento do produto no mercado 
local, mas ditam o preço do pescado deixando os 
pescadores com uma menor fatia do lucro gerado pela 
atividade. 

O processo de intermediação apesar de ser danoso
principalmente ao pescador apresenta-se, até o 
momento, como um mal necessário, já que a maioria 
dos pescadores não sabe ou não gosta de vende o 
pescado no varejo, admitem que a tarefa de 
comercializar é cansativa, demanda tempo e tem uma 
fator genética para dar certo.

A dotação de tecnológica da cadeia é muito baixa, 
dessa forma a atividade é bastante artesanal e 
complexa, dado que nesse tipo de pescaria se utiliza 
varias artes de pesca para tentar minimizar o efeito da 
pouca abundancia do pescado, exigindo do pescador 
um grande conhecimento tradicional.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, 2006

Figura 1. Composição do PIB do município de Traipu - AL.
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Figura 2. Fluxograma da Cadeia da Pesca de Captura no Município de Traipu - AL
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