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RESUMO

Esta pesquisa faz uma análise dos dados quantitativos do Censo da Pesca realizado pelo projeto de educação ambiental PEA - Pescarte, entre os 
anos de 2015 e 2016 nos municípios de São João da Barra, Macaé, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Francisco do 
Itabapoana e Quisamã, municípios limítrofes à Bacia de Campos. Responderam ao censo 3774 famílias. Essa pesquisa tem por objetivo auxiliar o 
processo de compreensão das questões socioeconômicas e políticas dos pescadores artesanais dos municípios citados acima. O licenciamento 
ambiental é exigido para as atividades potencialmente poluidoras. Como medida mitigadora dos impactos ambientais a nota técnica 01/10 do 
IBAMA, estabelece a necessidade de desenvolver processos formativos para subsidiar a intervenção qualificada de determinados grupos sociais 
em processos decisórios de distribuição de custos/benefícios a partir da exploração de recursos naturais.  A realização do projeto Pescarte é uma 
das medidas mitigadoras adotadas pela Petrobras para atender a referida nota técnica e obter o licenciamento ambiental de suas plataformas. 
Neste trabalho são tratados dados referentes às questões da caracterização familiar, vulnerabilidade social, condição socioeconômica 
comparando os municípios onde o censo foi realizado. Para produzir os indicadores fez-se uso do programa SPSS (Statistical Data Analysis) e 
parâmetros utilizados pelo Banco Mundial no que tange a linha da pobreza. Os dados permitiram concluir que a média de integrantes das famílias 
que responderam ao censo é de 3,18. A população da família de pescadores possui uma coincidência entre a média e a mediana em torno dos 34 
anos, entretanto a distribuição se caracteriza por ser claramente bimodal nos valores próximos a 26 e 58 anos. O Censo da pesca solicitou 
informações acerca da renda de todos os membros das famílias em três variáveis: ocupação principal, ocupação secundária e benefícios sociais. 
Como resultado verificou-se que aproximadamente 25% dos pescadores estão abaixo da linha da pobreza, conforme parâmetros do Banco 
Mundial e mais de 14% são dependentes de benefícios sociais, como bolsa família, auxílio defeso, dentre outros. O rendimento mensal para toda 
cadeia da pesca analisada gira em torno de R$ 4,5 milhões, com uma média de R$ 1.034 por cada um dos 4.300 indivíduos que responderam essa 
questão. Para a segunda variável analisada os valores encontrados somam cerca de R$ 875 mil mensais, com uma média de R$ 902 para cada um 
dos 969 indivíduos que declararam possuir uma segunda renda. Já os benefícios sociais, foram apenas 1.094 pessoas que declaram receber algum 
tipo de assistência, com o valor aproximadamente de R$ 232 mil adicionados ao montante total, o que corresponde uma média de R$ 212 por 
indivíduo que declarou receber esta renda individualmente. A presente pesquisa utiliza da inclinação social do PEA - Pescarte para nortear-se a 
organização comunitária por meio do associativismo pesqueiro e das questões econômicas que os englobam.
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