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APRESENTAÇÃO 

 

 A importância da informação para apoiar a gestão pesqueira (FAO, 2000) e subsidiar 

análises sobre sua sustentabilidade, considerando os aspectos biológicos, sociais, 

econômicos, culturais e tecnológicos (Castello, 2007), foi o principal fator para o 

desenvolvimento deste trabalho na micro-região de Coari, município do estado do 

Amazonas, Brasil. 

 O primeiro capítulo, Caracterização da frota e do desembarque da pesca comercial no 

município de Coari, Amazonas, Brasil, apresenta a caracterização da frota comercial do 

município e do desembarque de pescado, em espécie e quantidade, das pescarias realizadas 

por barcos e canoas. Este resultado nos permitiu analisar o potencial da atividade pesqueira 

com base no estudo de capacidade prevista e nos resultados apresentados, representados 

pela estrutura existente e pelo desempenho e produtividade decorrentes. 

 O segundo capítulo, Análise dos custos e lucro da atividade da pesca comercial no 

município de Coari, Amazonas, Brasil, apresenta um estudo sobre o desempenho econômico 

do setor com base nas atividades do pescador e do marreteiro, agente intermediador 

responsável pela comercialização do pescado, por meio da análise dos custos, receita e 

lucro. O estudo permitiu, ainda, uma análise por tipo de embarcação, canoa motorizada e 

barcos, que são meios de produção determinantes para aferir a lucratividade da atividade. 

Por meio desta análise, sugerimos uma receita para a atividade da pesca comercial no 

município e o valor médio do quilo do pescado.  

 O terceiro capítulo, Política do Defeso no Município de Coari, Amazonas, Brasil: uma 

análise considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais da atividade pesqueira, 

aborda as implicações desta medida de ordenamento sobre o desenvolvimento da atividade 

pesqueira e sobre o comprometimento do pescador acerca desta determinação legal, 

considerando os aspectos sociais, econômicos e biológicos que a envolvem.  


