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A segunda edição do livro Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da
Amazônia, publicada pela RiMa Editora, inclui autores do Fisheries and
Food Institute, FIFO, que faziam parte da primeira edição. Na época da primeira edição, em 2004, a FIFO ainda não havia sido organizada por nós (foi
criada em 2006). Esse livro representa os objetivos da FIFO (consultar
www.fisheriesandfood.org), uma associação de pesquisadores sem fins lucrativos que facilita o intercâmbio entre pesquisadores de diferentes instituições nacionais e internacionais. Atualmente a FIFO conta com sede física
localizada na UNISANTA, Santos, SP.
Os autores dos capítulos são professores/pesquisadores das universidades federais do Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como também
da UNICAMP e UNISANTA (Campinas e Santos, respectivamente), São
Paulo. Há ainda dois autores de instituições internacionais (Holanda e
Bielorússia). Os capítulos dessa segunda edição foram em sua maioria
atualizados, em especial os Capítulos 1, 4, 6, 7 e 9.
Incluímos também no apêndice exemplos de questionários e métodos
usados em projetos de pesquisa posteriores à primeira edição. Finalmente,
incluímos mais um capítulo nessa edição, o Capítulo 10, sobre a pesca na
Ilha dos Búzios nos anos 1986-1987.
Esperamos que o livro continue sendo uma inspiração aos interessados em pescadores, em pesca artesanal, em peixes, em etnobiologia e, naturalmente, em ecologia humana.

Alpina Begossi, abril de 2013.
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INTRODUÇÃO:
ECOLOGIA HUMANA
Alpina Begossi

Ecologia de pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia representa estudos de ecologia humana, encaminhados sobre pescadores caiçaras de áreas
de Mata Atlântica e ribeirinhos caboclos de áreas da Amazônia. Os estudos
descritos nesse livro cobrem áreas costeiras, incluindo ilhas da Mata Atlântica na costa sudeste brasileira e rios da Amazônia, em particular o Médio
Araguaia e Tocantins, Alto Juruá e Baixo-Médio Negro.
Estudos de ecologia humana são muito apropriados quando se trata
de analisar as interações entre populações humanas e os recursos naturais.
O contato direto com os recursos naturais, a observação diária sobre esses
recursos e a dependência econômica sobre recursos aquáticos e da vegetação são relações ecológicas em seu sentido estrito. Conforme entramos em
ambientes mais urbanizados, os recursos deixam de ser obtidos diretamente da natureza, tornando as relações mais econômicas que ecológicas.
Mesmo assim, encontramos situações em que em ambientes urbanos,
como grandes metrópoles, há grupos com interações essencialmente ecológicas diárias. Esse pode ser, por exemplo, o caso de pescadores que vivem
essencialmente da pesca artesanal na costa brasileira, como na Colônia de
Pescadores do Posto 6, em Copacabana, no Rio de Janeiro (Nehrer e Begossi, 2000). Os pescadores dessa colônia convivem diariamente com a obtenção do pescado de forma artesanal, não muito diferente do encontrado
entre os caiçaras da Ilha Grande, por exemplo. As diferenças ocorrem após
a interação com os recursos naturais, em que o pescador de Copacabana
pode subir para a favela do Pavãozinho e o da Ilha Grande retorna para a
sua comunidade, na própria ilha.
Há muitos paralelos entre a ecologia e a economia. Ambas procuram
determinar a melhor forma de alocar recursos. Na ecologia indivíduos procuram alocar, da melhor forma, sua energia e tempo para obter recursos
(sejam alimentares, abrigo, reprodução). Na economia os indivíduos procuram alocar da melhor forma seus recursos financeiros dentro de um or-
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çamento limitado. Por isso, muitos modelos em ecologia foram adaptados
de modelos oriundos da microeconomia, como o forrageio ótimo, onde há
comparações entre o “forrageador ótimo” (procura e obtenção ótima de alimentos) e o “consumidor ótimo” (Rapport e Turner, 1977). A interação da
ecologia com várias outras disciplinas possibilitou, de forma extraordinariamente rica, analisar o comportamento humano em interação com a natureza, representando o que denominamos como Ecologia humana.
Olhando a Ecologia como sub-disciplina da Biologia, encontramos
abordagens em Ecologia humana que provém tanto da ecologia evolutiva
como da ecologia de sistemas.1 O mais interessante é que as diferenças em
abordagens dessas disciplinas acabam sendo complementares quando
enfocamos assuntos relacionados a manejo e conservação, pontos esses
centrais à Ecologia Humana. Exemplo é o uso de conceitos como o de
resiliência.2
Há conceitos que funcionam como verdadeiros links entre disciplinas,
e que são usados em comum em temas como conservação. Atualmente a
ecologia humana usa muitos desses links, que veremos ao longo desse livro. Adaptação, Biodiversidade ou Diversidade, Resiliência e Sustentabilidade são alguns desses links.
Entretanto, a Ecologia Humana como uma sub-disciplina da Biologia é
apenas uma parte da realidade acadêmica dessa área. Ao freqüentarmos os
encontros da Society for Human Ecology3 verificamos a diversidade de temas encontrada. Vale voltar a um breve histórico da ‘Ecologia Humana’, in1. Na ecologia evolutiva, populações e comunidades são abordadas e conceitos como adaptação e interações bióticas (competição, mutualismo, predação, dentre outras) são pontos
centrais de análise para compreender as interações entre os organismos e o ambiente.
Nessa linha encontramos Begon et al. (1996), Diamond e Case (1986), Pianka (1983),
Pimm (1991) e Strong et al. (1984). Na ecologia de sistemas, análises em nível da escala
ecossistêmica incluem em geral os fatores bióticos (temperatura, solos, dentre outros) e
bióticos. São comuns as descrições das relações observadas em um ecossistema através
de fluxos energéticos. Exemplos dessa linha de pesquisa são Margalef (1977), Odum
(1972), Holling (1992).
2. Resiliência é a capacidade de um ecossistema de se recuperar após perturbações
(Putman e Wratten, 1984), mesmo que voltando a outros estados. Holling (1992) ilustra
ciclos e processos de reorganização ao definir resiliência.
3. A Society of Human Ecology, formada em 1982, procura congregar os pesquisadores
dessa área de forma ampla e eclética. Borden e Jacobs (1989) ressaltam que há nessa disciplina uma confluência de muitas outras em busca de conceitos e arcabouços teóricos
para examinar e compreender as questões humano-ecológicas.
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cluindo as influências da Antropologia, Geografia e Sociologia e, mais recentemente, da Economia. A Biologia é parte desse livro, visto que nosso enfoque
central é a Ecologia Humana como sub-disciplina da Ecologia (Biologia).4

AS ORIGENS DA ECOLOGIA HUMANA
Diversas disciplinas influenciaram ou iniciaram estudos de ecologia
humana (Begossi, 1993). Considerando que Haeckel em 1870 usou a palavra ‘ecologia’ para as ciências que estudavam a relação entre os animais e o
mundo (Bruhn, 1974), há uma longa caminhada no uso do termo, passando
por várias disciplinas.
Entretanto, é recomendável que a Ecologia Humana seja inserida sob
cada disciplina a qual faz parte, pois se retirada do campo disciplinar, a
ecologia humana poderá tornar-se uma colcha de retalhos, sem o suporte
teórico e metodológico disciplinar. Para dar o exemplo do que pode ser a
tal ´colcha de retalhos´, vale citar Young (1991), que enumerou 18 afirmativas gerais com relação à ecologia humana, que incluem, só para citar algumas: interdisciplinar, conectiva, empenhada para a síntese, humanística,
permite uma realidade subjetiva, orientada para processos, procura compreender a comunidade, possui visão normativa, subversiva.
A ecologia humana é representada por um conjunto de conceitos, teorias e métodos que tem origem em várias disciplinas. O que ocorre é que
várias disciplinas deram origens a diferentes abordagens de ecologia humana, com seus conceitos e métodos próprios. A Geografia parece ter contribuído muito no estudo entre os organismos e o ambiente. Em 1822,
Ritter chamou atenção para o planeta como uma “entidade total” e suas
idéias associadas às de Kohl, na mesma época, e de von Humboldt (1849),
auxiliaram no suporte da ‘antropogeografia’, fundada por Ratzel (1882)
(em Bruhn, 1974). A revisão de Bruhn continua descrevendo a importância
de áreas como “área cultural”, “história cultural” e “paisagem cultural”
como áreas da geografia cultural. De acordo com Bruhn (1974), todo o campo da geografia foi considerado como “ecologia humana”.
Na Sociologia, com os suportes iniciais de H. Spencer e de E.
Durkheim, ficou muito conhecida nos anos vinte a “Escola de Chicago”. Os
4. Há no Brasil diversos cursos em Ecologia, muitos incluindo enfoques em conservação e
áreas de Ecologia Humana ou correlatas, como as pós-graduações (mestrado e doutorado) da Unicamp, USP, UFRJ, UFSC (Recursos Naturais), dentre outras.
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estudos de R. Park e de R. McKenzie ficaram famosos na área da ecologia
urbana, podendo citar o livro ‘The City’ incluindo muitos de seus estudos
(Rojo, 1991). Os estudos de Burgess (1925) em Chicago, onde a cidade é dividida em zonas concêntricas ao redor de um nódulo industrial, também
ficou conhecido dentro da linha da “Escola de Chicago” (Begossi, 1993).
Outras áreas compreendendo estudos demográficos e de política ambiental seguiram desenvolvimento na Sociologia, após o impulso inicial da
Ecologia Humana com a Escola de Chicago.
A Antropologia, após os anos 50, teve muito a contribuir para estudos
ecológico-humanos, de uma maneira geral. Os trabalhos clássicos de Julian
Steward e de Leslie White deixam traços até hoje em estudos sobre usos de
recursos naturais, capacidade de suporte e evolução das sociedades amazônicas. A Etnobiologia tem se destacado por estudos relativos à percepção
e manejo dos organismos. A Sociobiologia, proveniente da Biologia, tem
tido peso trazendo novos conceitos para avaliar o comportamento humano. Nos últimos anos, a área de conservação dos recursos naturais tem tido
destaque especial na literatura ecológica, e a área econômica tem despontado com novos conceitos, na chamada economia ecológica. Devido à sua importância atual, atenção especial será dada a esses campos nesse capítulo
introdutório. Há inclusive revistas internacionais especializadas representativas desses campos, que são, dentre outras: para a interação Antropologia-Ecologia, há a Human Ecology; para a Etnobiologia, o Journal of
Ethnobiology; para a Sociobiologia, há a revista Behavioral Ecology and
Sociobiology; na interação Conservação-Ecologia, há Ecological Applications;
e para Economia-Ecologia, há Ecological Economics.

ANTROPOLOGIA E ECOLOGIA
Na interação entre a Antropologia e a Ecologia, campos de pesquisa
chamados de Ecologia Antropológica, ou ainda Ecologia Cultural, se tornaram bastante conhecidos a partir da década de 50. Um de seus fundadores,
Julian H. Steward ficou conhecido por propor novos conceitos e métodos
para o estudo da Ecologia Cultural (1955). Steward, como um estudante de
Berkeley, na Universidade da Califórnia, EUA, conviveu ativamente com
antropólogos como A. Kroeber e R. Lowie, tendo passado muitos anos de
sua vida acadêmica na Universidade de Utah, no Instituto Smithsonian e
nas Universidades de Columbia e de Illinois (Murphy, 1977). Com forte influência das ciências naturais, Steward definiu a Ecologia Cultural como o
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estudo dos processos nos quais a sociedade se adapta ao ambiente
(Steward, 1968). Cultura no sentido stewardiano inclui tecnologia, economia
e organização social (culture core, ou cerne cultural). Dessa forma, caberia à
Ecologia Cultural estudar o cerne cultural, deixando as outras esferas do
comportamento e da sociedade para as outras áreas da Antropologia.
Exemplos da aplicação do método proposto por Steward (1938, 1941
em Steward, 1970) são encontrados em estudos clássicos, como entre os nativos Paiute e Shoshoni. Nesse caso, dados e análises sobre a subsistência,
fontes de água e transporte, tradições, territorialidade, propriedade e outros fatores sociais são apresentados (Steward, 1970). Clássica também é a
teoria da evolução multilinear (Steward, 1955), como a das sociedades hidráulicas ou dos bandos patrilineais (Begossi, 1993). Para uma revisão das
bases antropológicas que influenciaram na ecologia cultural, antropologia
ecológica ou ecologia humana, é recomendável consultar Silverman (1981).
Entretanto, há que ressaltar as linhas dinâmicas de abordagens da antropologia ecológica nos anos 60-80, com representantes de escolas materialistas, onde características ambientais sustentam explicações para comportamentos e adaptações de populações humanas. Linhas de debate e
pesquisa proeminentes nesse período foram representadas por M. Sahlins
(1976), em Cultura e Razão Prática, e por Marvin Harris, com o método do
materialismo cultural (Harris, 1979) e com análises de comportamentos bizarros ou tabus, como sobre o canibalismo asteca, ou o tabu da vaca sagrada na Índia (Harris 1977, 1985). Para maiores detalhes sobre a Ecologia
Cultural, vale consultar Begossi (1993), Kormondy e Brown (2002: 41-60)
ou Viertler (1988).

OS ANOS 90 E O SÉCULO XXI
Podemos considerar que, seguindo a linha da “Ecologia humana
dentro da Ecologia”, há pelo menos cinco campos de pesquisa relativamente bem definidos que visam compreender a relação da humanidade
com os recursos, incluindo aspectos cognitivos, comportamentais e de conservação. Esses campos são: Etnobiologia, Sociobiologia e Coevolução
Gens-Cultura, Psicologia Evolutiva, Economia Ecológica, Manejo e Conservação.
A base teórica e metodológica da Ecologia Humana está baseada nas
influências citadas anteriormente, que remontam o início do século passa-
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do, e nas influências mais recentes, descritas na Tabela I.1. O advento das
abordagens mais recentes não eliminou a continuidade dos enfoques citados anteriormente, mas ampliou e aprofundou as abordagens e estudos em
Ecologia humana. A Tabela I.1 visa ilustrar as principais questões gerais de
cada campo citado, e possibilitar ao iniciante a consulta bibliográfica. Não
vou aprofundar cada campo de estudo, visto que o objetivo desse livro é
propiciar instrumentos de iniciação a pesquisas em Ecologia humana, que
serão exemplificados em detalhe ao longo de cada capítulo.
A Etnobiologia é, sem dúvida um amplo campo de estudo, onde encontram-se disciplinas clássicas, como a Etnobotânica e a Botânica econômica, ou mais recentes, como a Etnoictiologia e ainda estudos de usos e
manejo de recursos naturais por populações locais, ou ainda pelas chamadas ´populações tradicionais´. Não pretendo incluir aqui descrições sobre a
semântica do termo “população tradicional”.Temos usado em nossos estudos o termo população local, ou , quando se aplica, população nativa, visto
que nos referimos ao conhecimento local ou ao conhecimento ecológico de
uma determinada população sobre o ambiente em que vive.
A Sociobiologia remonta os primeiros escritos de E.O. Wilson (1975,
1978), bem como os estudos de Hamilton (1964) sobre seleção de parentesco. Esse campo tem tido uma evolução profícua nos últimos vinte anos,
onde estudos sobre a coevolução dos sistemas genéticos e culturais servem
para compreender diversos comportamentos humanos. Vale ressaltar que
a pergunta básica da Antropologia Ecológica (ou Ecologia Cultural) se suporta na diversidade humana, enquanto que a sociobiologia, na homogeneidade da espécie humana. Ou seja, ecólogos culturais procuram compreender a diversidade de respostas a ambientes diferentes (heterogeneidade humana), enquanto sociobiólogos analisam comportamentos
iguais (homogeneidade humana), mesmo em ambientes diferentes. Ecólogos culturais analisam a expressão do comportamento, enquanto
sociobiólogos, a base do comportamento. Por exemplo, sociobiólogos analisam por que há casamentos em todas as culturas, enquanto ecólogos culturais analisam os diversos tipos de casamento entre as culturas. Barash
(1979: 14), ilustra que “a sociobiologia terá provavelmente pouco a dizer
sobre por que selecionamos uma gravata azul ou vermelha, mas muito a
dizer sobre por que usamos adornos”.
No caso da Psicologia Evolutiva, essa tanto influencia os estudos que
visam compreender a evolução do comportamento humano, especialmen-
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te no que se refere à comunicação, como também os estudos de etnobiologia, no que se refere aos aspectos cognitivos. Por exemplo, uma das perguntas básicas da etnosistemática é um análogo à teoria chomskyana da gramática universal (ver Hauser, 2000a: 33-38), dentre outras influências à
etnociência (Chomsky, 2000). Nesse caso, uma das analogias se refere a
possíveis critérios (regras e princípios) universais nos sistemas classificatórios humanos.
Os estudos de economia ecológica, bem como sobre manejo e conservação dos recursos naturais, transitam entre diversas escalas de análise.
Essa flexibilidade permite pesquisas em escalas locais, ou populacionais,
como sobre uso e manejo de recursos naturais em reservas extrativistas,
por exemplo, ou ainda em escalas mais regionais, ou globais, como sobre
pegadas ecológicas (ecological footprints).5 Rees e Wackernagel (1994) mostraram que o uso de recursos nos Países Baixos transcende o seu limite geográfico em 14 vezes, sendo a dimensão obtida uma representação de sua
pegada ecológica.
Revisão recente de temas relacionados à Ecologia humana e pesca
artesanal encontra-se em Begossi (2013).
Esse livro abordará diversos aspectos de ecologia humana em estudos sobre pescadores artesanais caiçaras da Mata Atlântica e ribeirinhos
caboclos da Amazônia. As populações estudadas, mesmo que situadas em
regiões diversas (Figura I.1), possuem vários pontos em comum, que citarei a seguir.
1. Habitam ecossistemas de alta diversidade biológica.
2. Habitam ambientes aquáticos, a costa marinha ou rios de água
doce.
3. Descendem de populações nativas indígenas e de colonizadores
portugueses, dentre outros.
4. Dependem da pesca para consumo ou ainda como atividade econômica de mercado.
5. Usam tecnologias artesanais para a pesca, ou seja, canoas ou barcos
de pequeno porte, bem como linhas e anzóis, redes de espera ou de
5. O conceito de pegada ecológica, ou ecological footprint, está baseado na idéia de que, para
a maioria do material e energia consumidos, há uma área mensurável de terra e água
(Reees e Wackernagel, 1994). Desse modo, os valores de consumo para uma população
podem transcender a sua área habitada.
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lance, tarrafas, dentre outras, ou ainda armadilhas, como covos e
cercos.
6. Cultivam a roça, cujo produto básico é a mandioca, Manihot esculenta,
consumida através do processamento em farinha de mandioca.
7. Extraem recursos na mata, como plantas medicinais, ou madeiras
para canoas, dentre outros.

Figura I.1 Mapa do Brasil identificando a maioria das
regiões estudadas pelos autores.

Há publicações que descrevem os detalhes da vida caiçara, como
Adams (2000) e Mussolini (1980). Diegues (1983), além dos volumes da
Enciclopedia Caiçara organizados por ele, proporciona um estudo detalhado sobre a atividade de pesca no litoral sudeste brasileiro. Com relação à
Amazônia, sobre a vida cabocla há os estudos de Morán (1990), Nuggent
(1993), Veríssimo (1970) e Wagley (1953), dentre outros.
Esse livro apresenta teoria e método em Ecologia Humana através de
estudos com pescadores caiçaras e caboclos. Nosso enfoque principal tem
sido, considerando a Tabela I.1, a Etnobiologia e a Conservação, sem negar
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as influências da sociobiologia (estudos sobre territorialidade em pesca) e
da economia ecológica (estudos sobre manejo e instituições). Há publicações nossas que proporcionam uma revisão detalhada de nossos enfoques
e estudos, como Begossi (1993), Begossi et al. (2002). Para uma revisão geral
da área de Ecologia Humana, vale consultar Kormondy e Brown (2002).
Pretendemos com esse livro proporcionar a todos (em especial a alunos de graduação e pós-graduação), bem como aos interessados em biodiversidade, pesca, populações nativas, Amazônia e Mata Atlântica, diversas
possibilidades de estudos e pesquisas em Ecologia Humana. Devemos finalmente ressaltar que os resultados incluídos nesse livro provêm de projetos de pesquisa (a maioria financiados pela FAPESP) e coordenados por
A.Begossi, a seguir:
t

“Preferências e tabus alimentares na Ilha de Jaguanum: uma abordagem ecológica”, parte I: FAPERJ, 1989 (E-29/170.368/89) e parte
II: CNPq, 1990 (402.228/89-8/ZO/NI/PQ)

t

“Forrageamento ótimo: pesca e dieta em comunidades de pescadores da região de Ubatuba”, parte I: CNPq, 1991(402.217/90-0), parte
II: FAPESP, 1992 (1390-9/92) e parte III: CNPq, 1993 (400.366/92-4).

t

“Uso de recursos por comunidades de caiçaras da Mata Atlântica:
etnobiologia, modelos de subsistência e territorialidade”, FAPESP,
1995-6 (94/6258-7) e CNPq (400.185/95-4), 1995.

t

Projeto conjunto com Prof. Dr. Antonio J. Martinez Fuentes (Nutrição no Puruba, SP), visitante de Cuba ,CNPq (451.810/95-3).

t

“Uso de recursos no Médio Araguaia: pesca, uso de peixes e plantas
e tabus alimentares”, FAPESP (1996-7) (96/1036-1).

t

“Pesqueiros e territórios na Mata Atlântica”, FAPESP (97/06167-0).

t

Temático FAPESP, “Floresta e Mar”, coordenadora em conjunto
com L.C Ferreira (97/14514-1).

t

“Uso de recursos aquáticos e vegetais no Rio Negro”, FAPESP (9816160-5).

t

Pesqueiros e territórios na pesca artesanal, parte II: áreas costeiras
do Rio de Janeiro e da Bahia. FAPESP (01/00718-1).

t

Temático FAPESP, Etnoecologia no mar e na terra, temático Biota ,
(2001/05263-2)

t

Etnobiologi na costa do Brasil, FAPESP (04/02301-9).
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t

Etnobiologia de Centropomidae (robalos), Serranidae (badejos e
garoupas), and Pomatomidae (enchova), FAPESP (06/50435-0);

t

Etnoecologia de Lutjanidae (vermelhos), FAPESP (07/587007)

t

Temático FAPESP, Ecologia da pesca artesanal em Paraty: forrageio
ótimo e etnoecologia (2009/11154-3).

Providenciamos um apêndice com anexos que são os principais questionários e fichas de campo usados em nossas entrevistas na Amazônia e
Mata Atlântica. Os Anexos, “Questionários Gerais” e “ Ficha de Desembarque Pesqueiro”, estão sendo usados, com pequenas modificações para detalhes regionais ou temáticos, desde 1989 (Begossi, 1989) e foram usados
nos projetos citados acima. Outros questionários ou fichas de campo foram
adicionados á essa segunda edição. A utilização de um mesmo padrão de
questionário possibilita comparações sincrônicas e diacrônicas, ou seja, entre comunidades6 num dado momento, ou comparações ao longo do tempo
na mesma comunidade. Dissertações de mestrado e doutorado também foram o resultado dessas pesquisas, agraciadas com bolsas Fapesp, Capes ou
CNPq, incluindo as de autores desse volume.
Podemos dividir esse livro em estudos sobre uso dos recursos vegetais, incluindo a etnobotânica e a agricultura, s obre dieta dos pescadores,
incluindo diversidade de consumo, forrageio ótimo e tabus alimentares,
pesca e uso de recursos aquáticos, incluindo a etnoictiologia, e manejo de
recursos pesqueiros, incluindo instituições locais e externas.
Esse livro inclui dois capítulos sobre o uso de recursos vegetais por
pescadores, ou seja, Etnobotânica (capítulo 1) e Agricultura de pescadores
(capítulo 2), além de um capítulo sobre uso de recursos por ribeirinhos do
Rio Negro, onde são incluídos os recursos animais e vegetais. Esses capítulos demonstram a importância dos recursos vegetais para as comunidades
de pescadores da Amazônia e da Mata Atlântica. Hanazaki (capítulo1) inicia incluindo as principais questões nos estudos etnobotânicos, partindo
então para um breve histórico da área. Como nos outros capítulos, os métodos usados são um forte enfoque, possibilitando a reprodução ou continuidade de estudos nessas áreas pelos leitores. Detalhes sobre o uso de
6. O termo comunidade aqui tem o seu sentido ecológico, ou seja, inclui uma área com organismos de diversas espécies, sendo um conjunto de populações de espécies que ocorrem juntas no espaço e no tempo (Begon et al., 1996).
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plantas por pescadores caiçaras da Mata Atlântica são apresentados, bem
como sobre ribeirinhos do Araguaia e do Rio Negro, sendo ressaltada a importância da etnobotânica para a conservação da biodiversidade.
O capítulo 2 , agricultura de pescadores, por Peroni, define a agricultura itinerante, técnica predominante nos trópicos, e demonstra a associação da agricultura com outras atividades (pesca, extração, caça, coleta),
num sistema de uso múltiplo de recursos, típico dos ambientes de alta
biodiversidade, como a Mata Atlântica e a Amazônia. O manejo agrícola é
abordado incluindo resultados sobre pescadores caiçaras da Mata Atlântica, bem como sobre a diversidade de variedades e a sua perda, com ênfase
nas variedades de mandioca (Manihot esculenta Crantz). A importância da
manutenção in situ é ressaltada por Peroni, bem como os direitos da propriedade intelectual sobre o conhecimento dos agricultores.
O capítulo 3 revela a imensa diversidade no uso dos recursos naturais
com relação a populações ribeirinhas e urbanas no Rio Negro, ilustradas
com estudos em Barcelos, e populações ribeirinhas e rurais do mesmo rio,
ilustradas com estudos sobre Carvoeiro, Piloto e Cumarú. Além de abordar
aspectos demográficos, esse estudo, por Leme e Begossi, aborda a agricultura, a pesca, a caça, diversidade de uso entre estações do ano e conflitos
entre grupos de usuários de recursos, no caso, pescadores. Nesse capítulo
tornamos disponível dados detalhados sobre o uso de recursos naturais em
uma das áreas tropicais mais diversas do mundo, como é o Rio Negro.
Dois outros capítulos abordam a dieta dos pescadores, seja nos aspectos da diversidade de itens consumida pelas famílias de pescadores (capítulo 4, Hanazaki e Begossi), seja nas suas proibições alimentares (Capítulo
5, Pezzuti). Hanazaki e Begossi abordam a importância do pescado em diversas comunidades de pescadores da Mata Atlântica, incluindo também
resultados do Rio Negro. Aspectos relativos à metodologia dos estudos sobre dieta são ainda abordados, incluindo exemplos de ferramentas úteis
para a compreensão das escolhas alimentares, como o modelo de forrageio
ótimo. Há no capítulo 3 exemplos sobre a qualidade nutricional da dieta
em comunidades de pescadores, sendo considerada a importância dos processos de mudança para compreender os padrões alimentares.
Pezzuti, no capítulo 5, aborda as proibições ou tabus alimentares observados entre pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia, onde a classificação dos tabus alimentares é definida, incluindo a definição de reimoso.
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A relação entre tabus e cadeia trófica é representada pelos tabus sobre os
animais carnívoros, verificada em pesquisas na mata Atlântica e Amazônia, bem como a relação entre tabus e animais medicinais. Uma ampla discussão sobre tabus e conservação é apresentada ao final do capítulo.
Os próximos dois capítulos abordam a pesca e a etnoictiologia e
apresentam forte conteúdo metodológico. No capítulo 6, Silvano comenta
sobre estudos de pesca artesanal no Brasil, enfatizando as pesquisas em
etnoictiologia. A importância dos estudos que abordam o conhecimento
popular e científico é demonstrada, bem como a importância da pesquisa
etnobiológica para adquirir conhecimento biológico, grande parte das vezes escasso no que se refere à maioria das espécies de peixes. Uma análise
sobre a pesca artesanal e a biodiversidade de peixes no litoral de São Paulo
é apresentada por Silvano, incluindo diversos exemplos, como a pesca no
Rio Piracicaba, bem como aspectos de etnoictiologia referentes a interações
tróficas e migração dos peixes.
No capítulo 7, Begossi aborda as áreas de uso, territórios e pesqueiros de pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia. Num primeiro momento a definição do que é um pesqueiro é analisada, e o capítulo é desenvolvido em função de teorias ou conceitos ecológicos, como territorialidade. Exemplos de regras de uso do espaço marinho, ou de territorialidade
entre pescadores, são apresentados para a Ilha do Búzios (SP), Baía de Ilha
Grande, Baía de Sepetiba e Rio Grande, Praia de Itaipu (RJ) e Ilha Comprida (SP). A estabilidade temporal dos pontos de pesca e pesqueiros usados
é apresentada, incluindo resultados de pesquisas em Valença, na Bahia, e
as implicações para a conservação dos recursos marinhos é uma derivação
desses estudos.
Finalmente, os dois últimos capítulos que antecedem as conclusões
abordam o manejo dos recursos pesqueiros e as instituições envolvidas
nesse manejo (capítulos 8 e 9). O capítulo 8, por Castro, aborda o processo
de decisões envolvidas no manejo de recursos pesqueiros, sob diferentes
escalas ou níveis de análise. O estudo é ilustrado através de estudos de
caso que incluem níveis de decisão individual, familiar, comunitária e de
grupos de interesse. Castro proporciona exemplos de pesquisas realizadas
no Rio Grande, em São Paulo Bagre, Cananéia, S.P., na Ilha de São Miguel
(várzea amazônica) e no Rio Araguaia.
Seixas, no capítulo 9, continua a análise , abordando as instituições
envolvidas no manejo dos recursos pesqueiros usando a teoria de recursos
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de uso comum (common property theory). O estudo é ilustrado pelo sistema
da Lagoa de Ibiraquera, em Santa Catarina, onde tanto o manejo pesqueiro
desse sistema, como as agências responsáveis pelo manejo são apresentadas em tabelas detalhadas que facilitam a leitura.
O capítulo final (Conclusões), por Begossi, Castro e Silvano, tomando
como base as principais conclusões de cada estudo apresentado nesse livro, aponta os caminhos necessários e futuros da Ecologia de Pescadores.
Desejando bons estudos aos leitores, e que esse livro os estimule a navegar nos rios e mares da Ecologia Humana.
Tabela I.1 Áreas de estudo mais recentes em Ecologia Humana,
incluindo seus objetivos e referências clássicas ou úteis.
Área de estudo

Objetivos

Estudos

Etnobiologia

Compreender como se dá a
percepção humana sobre os
recursos naturais, que
processos orientam a
classificação da natureza e os
processos de decisão sobre o
uso dos recursos naturais.
Analisar aspectos cognitivos
referentes aos processos e
sistemas classificatórios
humanos 7

Etnobotânica,
Etnozoologia.

Sociobiologia e Compreender a
Co-evoluçao
homogeneidade
Genscomportamental humana.
Cultura
Compreender os principais
processos da evolução
cultural.
Princípios de evolução como
instrumental para analisar o
comportamento humano e
modelos comportamentais
baseados na teoria de jogos.

Processos cognitivos
Usos medicinais
Escolhas alimentares
Processos de decisão,
modelos de subsistência,
como forrageamento
ótimo.

Referências e Periódicos
Selecionados
1.Berlin (1992):
Ethnobiological Classification
2.Schultes e von Reis (1995):
Ethnobotany.
3.Medin e Atran (1999):
Folkbiology
Economic Botany
Human Ecology
Journal of Ethnobiology

Estudos sobre cooperação,
altruísmo, altruísmo
recíproco, parentesconepotismo-reciprocidade,
territorialidade.

1.Wilson (1975): Sociobiology,
Wilson (1978): Da Natureza
Humana
2.Caplan (1978): The
Sociobiology debate.
3. Alexander (1979):
Darwinism and Human
Estudos sobre os
processos de transmissão Affairs.
cultural, bem como sobre a 4. Barash (1979): The
coevolução dos diferentes Whisperings Within
sistemas de herança, o
5. Dawkins (1979): O gene
genético e o cultural.
Egoísta
6. Cavalli-Sforza e
Feldman (1981): Cultural
Transmission and Evolution
7. Lumsden e Wilson (1981):
Genes, Mind and Culture

7. Observe pescador do Rio Negro, na Figura I.2 agrupando as espécies de peixes apresentadas e ordem numerada ao acaso. Projeto: “Uso de recursos aquáticos e vegetais no Rio
Negro”, FAPESP (98-16160-5).
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Tabela I.1 Áreas de estudo mais recentes em Ecologia Humana,
incluindo seus objetivos e referências clássicas ou úteis (continuação).
Área de estudo

Objetivos

Estudos

Sociobiologia e
Co-evoluçao
GensCultura

Psicologia
Evolutiva

Economia
Ecológica,
Manejo e
Conservação

Referências e Periódicos
Selecionados
7. Lumsden e Wilson (1981):
Genes, Mind and Culture
8. Boyd e Richerson (1985):
Culture and the Evolutionary
Process
9. Trivers (1985): Social
Evolution
10. Durham (1991):
Coevolution, genes, culture
and human diversity.
11. Baker e Bellis (1995):
Human Sperm Competition
12. Axerold (1997): The
Complexity of cooperation

Entendimento da função e do
comportamento que envolve a
comunicação entre os
organismos, seja através de
sinais, displays, ou linguagem.
Com forte influência do
campo anterior citado, bem
como da teoria evolutiva de
Darwin e de lingüistas como
N. Chomsky, D. Bickerton, P.
Lieberman, C. Hockett e S.
Pinker8, a sociobiologia
também é, na verdade, um
campo da Ecologia
Comportamental.

Estudos sobre a evolução
da comunicação e
evolução da linguagem.
Estudos sobre linguagem e
evolução da cognição.
Estudos sobre regras
gramaticais, classificação e
manipulação da
informação

Com forte ênfase em ciência
aplicada, usa ferramentas
ecológicas para subsidiar a
compreensão sobre
sustentabilidade, distribuição
dos recursos e eficiência na
alocação dos recursos.

Estudos que envolvem
análises sobre critérios
ecológicos e econômicos
para definir
sustentabilidade.

Busca modelos alternativos
para viabilizar os aspectos
demográficos, a distribuição
dos recursos e uma economia
sustentável.
Usando diversas escalas de
análise, são usados conceitos
como de capital natural,
cultural e construído,
resiliência, capacidade de
suporte, regime e apropriação
de recursos.

8. Ver histórico em Hauser (2000).

1.Hauser (2000a): The
evolution of communication,
Hauser (2000b): Wild Minds
2.Pinker (1994): The language
instinct

No caso de classificação,
há influência da psicologia
evolutiva na etnobiologia,
devido aos estudos em
etnosistemática e
etnotaxonomia.
1. Berkes (1989): Common
Property Resource, Berkes
(1999): Sacred Ecology.
2.. Ostrom, E. (1990):
Governing the commons
3. Pearce (1993): Economiv
values and the natural world.
Estudos sobre valoração
econômica dos recursos
4. Jansson et al. (1994):
naturais.
Investing in Natural capital
5. Cavalcanti (1997): Meio
Estudos sobre os serviços ambiente, desenvolvimento
sustentável e políticas públicas.
dos ecossistemas.
6. Daily (1997): Nature
Services
Estudos sobre manejo e
instituições para prover o 7.Berkes e Folke (1998):
Linking social and ecological
manejo dos recursos
naturais, nas mais diversas systems
8. Burger et al. (2002):
escalas.
Protecting the Commons.
9.Ostrom et al. (2002): The
Drama of the commons
Ecological Applications
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Figura I.2 Pescador agrupando espécies de peixes em entrevista de
etnoictiologia em projeto de pesquisa “Uso de recursos aquáticos e vegetais no
Rio Negro”. A entrevista foi baseada em questionário presente no Anexo 4
(Apêndice). Alguns dos agrupamentos mais comuns que surgiram através dos 29
pescadores entrevistados correspondem a famílias ou subfamílias na taxonomia
biológica, como “tucunarés” (24 entrevistados): Cichla monoculus e Cichla temensis,
“piranhas“ (24 entrevistados): Pristobrycon serrulatus, Serrasalmus gouldingi,
Serrasalmus rhombeus e “pacus” (23 entrevistados): Myleus torquatus, Myleus
rubripinnis e Metynnis hypsauchen. Pesquisa realizada em Barcelos, por Alpina
Begossi, Renato Silvano e Andréa Leme, em agosto de 2001.
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ETNOBOTÂNICA

1

Natalia Hanazaki*

1. INTRODUÇÃO

A etnobotânica pode ser definida como o estudo das interações entre pessoas e plantas, em sistemas dinâmicos. A etnobotânica insere-se no domínio mais amplo da etnobiologia, que compreende o estudo do conhecimento e das conceituações desenvolvidas por qualquer cultura sobre os seres
vivos e os fenômenos biológicos (Begossi 1993, Albuquerque 2002a). Discutindo o escopo e objetivos da etnobotânica, Alcorn (1995) enumerou uma
série de questões de interesse dos etnobotânicos, dentre elas: quais plantas
estão disponíveis? Quais plantas são reconhecidas como recursos? Como o
conhecimento etnobotânico está distribuído entre a população humana?
Como os elementos do ambiente natural são classificados? Como e com
que finalidade os recursos são utilizados? Qual o efeito do manejo sobre as
populações vegetais? Como as atividades humanas e suas consequências
influenciaram a evolução de populações locais de plantas? Os usos são
adaptativos? Quais as mudanças no uso de recursos?
O estudo da interação entre populações humanas e plantas não é recente, estando presente em toda a história evolutiva do homem (Davis 1995).
Embora alguns botânicos, como o próprio Carl Linnaeus, tenham desenvolvido trabalhos que hoje são caracterizados como estudos etnobotânicos
(Balick e Cox 1997), tal interação começou a ser estudada sob um enfoque
claramente etnobotânico a partir do final do século XIX. O termo “etnobotânica” é geralmente atribuído a John W. Harshberger (1896), com a publicação The purposes of ethnobotany. Na mesma época, J. Walter Fewkes (1896)
também publicava A contribution to ethnobotany. Ambos os trabalhos são relatos descritivos sobre recursos vegetais utilizados por determinados grupos
humanos. Harshberger (1896) ainda apontou a importância da etnobotânica
na elucidação das bases de subsistência de populações aborígenes, da distribuição das plantas, bem como de antigas rotas de comercialização e trocas.
* Departamento de Ecologia e Zoologia, Universidade Federal de Santa Catarina. ECZCCB-UFSC, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis SC, CEP 88010-970, Brasil.
www.fisheriesandfood.org. e-mail: natalia@ccb.ufsc.br.
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Uma das grandes contribuições no desenvolvimento da etnobotânica
foram os estudos de Richard Evand Schultes, principalmente sobre plantas
utilizadas na Amazônia com princípios medicinais e psicoativos (Schultes
e Raffauf 1991). No Brasil, um dos marcos nos estudos sobre etnociências
foi a publicação da Suma Etnológica Brasileira (Ribeiro 1986), incluindo traduções do Handbook of South American Indians como o artigo de Lévi-Strauss
(originalmente publicado em 1963) e trazendo a contribuição de outros estudos sobre etnobotânica, tais como Prance (1986) e Posey (1986).
Atualmente, os estudos etnobotânicos estão direcionados não só para
os aspectos psicológicos e cognitivos na relação entre pessoas e plantas,
mas também para a possibilidade de encontrar novas espécies com valor
para agricultura, indústria ou espécies com princípios ativos e potencial medicinal (Schultes e Reis 1995). Um outro enfoque, de crescente importância, é
aquele que trata da relação entre etnobotânica e conservação (Gadgil et al.
1993). Cunningham (2001) argumenta que o conhecimento etnobotânico,
quando considerado para conservação, geralmente é relacionado a um uso
sustentável. Porém, é necessário que os objetivos destes estudos etnobotânicos estejam claramente definidos para a busca de dados que subsidiem o
binômio conservação/sustentabilidade (Albuquerque 2002b). Além disso,
ainda é necessário um investimento maior em estudos que contextualizam
este uso, que pode ser sustentável num sistema cultural dinâmico, sujeito a
mudanças rápidas face às mudanças econômicas e sociais que cada vez mais
afetam as sociedades ditas tradicionais (Cunningham 2001).
Aplicações da Etnobotânica ainda enfatizam a busca por novos produtos oriundos de plantas para server como matéria prima para medicamentos (Hamilton et al. 2003), mas atualmente também somam-se a estas
preocupações questões relacionadas a conservação da natureza, uso de recursos e ecossistemas e questões de segurança alimentar e saúde pública
(Hamilton et al. 2003). Alexiades (2003) destaca ainda o papel social dos estudos etnobotânicos em um mundo em mudanças rápidas, com uma economia
cada vez mais globalizada. Oliveira et al. (2009) mostram que há um franco
crescimento na produção científica na área de Etnobotânica no Brasil, embora ainda predominem estudos voltados à plantas medicinais, e apontam ainda para a necessidade de discutir as possibilidades de aproximação entre
pesquisas com caráter etnobotânico e as prioridades de populações tradicionais e populações historicamente marginalizadas, incluindo a urgente necessidade de conservação e uso parcimonioso dos recursos naturais.
Este capítulo visa analisar alguns exemplos de estudos etnobotânicos
realizados entre comunidades de pescadores da mata atlântica e da Ama-
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zônia. Um detalhado conhecimento etnobotânico é revelado na relação entre pescadores e recursos vegetais, seja com relação aos recursos utilizados
na cultura material destes grupos (por exemplo, plantas utilizadas para confecção de equipamentos de pesca, canoas, barcos, cestos), seja na dependência destas populações por recursos medicinais, ou mesmo através da relação
histórica destas populações com atividades agrícolas (para uma discussão
sobre relação com as práticas agrícolas, veja o Capítulo 2 deste volume).

2. METODOLOGIAS EM ETNOBOTÂNICA
A etnobotânica tem suas raízes na antropologia, no trabalho dos naturalistas, e em disciplinas como a botânica econômica, área com a qual se
sobrepõe em diversos aspectos. Como resultado de sua origem diversa, a
etnobotânica pode sofrer por uma falta de orientação e de integração e, às
vezes, de um fundamento teórico (Davis 1995). Especialmente dentro de áreas como as ciências biológicas, é frequente a distorção no sentido de que a
etnobotânica, a ecologia humana e a etnobiologia em geral, são vistas como
“assuntos brandos” ou “não científicos”. Tais críticas se devem a vários fatores, entre eles a falta de rigor metodológico de muitas pesquisas na área.
Uma contribuição importante surgiu entre as décadas de 1980 e 1990,
com a publicação de manuais discutindo questões metodológicas para trabalhos em etnobotânica, tais como Given e Harris (1994), Martin (1995) e
Alexiades (1996), e através de artigos tratando de abordagens quantitativas, tais como Prance et al. (1987), Phillips e Gentry (1993a, b) e Begossi
(1996). Cabe lembrar ainda a importância de metodologias da antropologia
em estudos etnobotânicos, tais como Bernard (1995) e Moran (1995). Na literatura brasileira, questões metodológicas são abordadas por Amorozo
(1996), Amorozo e colaboradores (2002), Albuquerque (2002a) e Albuquerque et al. (2010).
A escolha pela metodologia a ser empregada em um estudo etnobotânico deve ser feita caso a caso, baseado no objetivo do estudo e no seu
planejamento prévio, considerando-se também o tempo e os recursos disponíveis para a sua realização. Amorozo (1996) considera que dois pontos
básicos da pesquisa em etnobotânica consistem na coleta de plantas e na
coleta de informações sobre o uso destas plantas. Para a coleta de plantas,
procedimentos padronizados são descritos em Martin (1995) e Alexiades
(1996). Para a coleta de informações sobre as plantas, diversos métodos podem ser adotados. Segundo Cunningham (2001), os métodos comumente
utilizados são:
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t

discussão ou entrevistas individuais com os usuários dos recursos;

t

entrevistas e discussões em grupo;

t

diagnóstico rural rápido, diagnóstico rural participativo, e avaliação e monitoramento participativos;

t

pesquisas (surveys) sociais utilizando diversas técnicas de amostragem e entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas;

t

observação participante e observação direta;

t

pesquisas em mercados.

Um maior detalhamento sobre estes métodos pode ser encontrado em
Whiteside (1994), Martin (1995), Alexiades (1996) e Cunningham (2001).
Outros autores dedicam especial atenção à análise dos dados, dentre os
quais destacamos Phillips (1996) (métodos quantitativos de análise: consenso de informantes, alocação subjetiva, usos totalizados), Phillips e
Gentry (1993a, b) (valores de uso), Begossi (1996) (uso de índices de diversidade), Höft e colaboradores (1999) e Peroni (2002) (métodos multivariados para análise de dados etnobotânicos) e Bernard (1995) (análises de
dados qualitativos e quantitativos). Uma compilação bastante abrangente
de métodos e técnicas pode ser encontrada em Albuquerque et al. (2010).
Por fim, é importante ter em mente os aspectos éticos envolvidos em
pesquisas etnobiológicas (veja também Albuquerque e Hanazaki, 2006).
Estudos etnobiológicos ou etnobotânicos representam um registro do conhecimento local sobre espécies e fenômenos naturais construído por um
grupo humano em particular, num determinado contexto. Muitas vezes
isto significa colocar a propriedade intelectual dos informantes em domínio público, o que pode ter consequências não planejadas para a exploração deste conhecimento (Phillips 1996). É preciso sempre ter em mente a
pergunta formulada por Posey (Posey e Dutfield 1996): conhecimento de
quem para benefício de quem? Neste sentido, alguns princípios gerais que
delineiam as formas de atuação dos etnobiólogos foram definidos no I
Congresso Internacional de Etnobiologia, ocorrido em Belém do Pará em
1988, através de um documento que ficou conhecido como a Declaração de
Belém (veja quadro I), baseado no retorno de resultados e na valorização
do conhecimento local. A Declaração de Belém também teve como um de
seus desdobramentos a elaboração dos 15 princípios do código de ética da
Sociedade Internacional de Etnobiologia (ISE-International Society of
Ethnobiology).
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QUADRO I - DECLARAÇÃO DE BELÉM
“Como etnobiólogos, nós estamos preocupados com o seguinte:
Considerando-se que as florestas tropicais e outros ecossistemas frágeis estão desaparecendo, muitas espécies animais e vegetais se encontram
em perigo de extinção e as culturas indígenas de todo o planeta estão sendo
desmembradas e destruídas; e entendendo-se que as condições econômicas,
agrícolas e de saúde das populações dependem destes recursos, as populações nativas têm sido os fornecedores de 99% dos recursos genéticos do
mundo, existe uma inseparável ligação entre diversidade cultural e diversidade biológica, nós, membros da Sociedade Internacional de Etnobiologia,
exigimos que sejam tomadas as seguintes providências:
1. daqui para a frente, uma considerável e substancial proporção de ajuda
para o desenvolvimento deve ser direcionada para os esforços objetivando
um inventário etnobiológico, conservação e programas de manejo;
2. mecanismos devem ser estabelecidos para que os especialistas indígenas sejam reconhecidos como autoridades competentes e sejam consultados em todos os programas que afetem os índios, assim como seus
recursos e seu meio ambiente;
3. que os direitos humanos inalienáveis sejam reconhecidos e garantidos,
incluindo a identidade cultural e linguística;
4. sejam desenvolvidos procedimentos para compensar as populações nativas pela utilização de seus conhecimentos e de seus recursos biológicos;
5. sejam implementados programas educacionais para alertar a comunidade global do valor do conhecimento etnobiológico para o bem estar
dos seres humanos;
6. todos os programas médicos devem incluir o reconhecimento e o respeito pelos curadores tradicionais e a incorporar práticas tradicionais
de saúde que elevem o status de saúde destas populações;
7. os etnobiólogos devem colocar à disposição os resultados de suas pesquisas para as populações nativas com quem eles trabalharam, especialmente a divulgação na língua nativa;
8. deve ser promovida troca de informações entre os indígenas e os camponeses com respeito à conservação, ao manejo e à utilização dos recursos”.
Belém, 22 de julho de 1988.
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3. ETNOBOTÂNICA E PESCADORES
Falar de etnobotânica de pescadores não significa necessariamente falar de um único grupo em termos culturais. Entretanto, devido à sua relação direta com os recursos pesqueiros, os grupos populacionais designados como pescadores artesanais possuem um elo ocupacional (Diegues e
Arruda 2001), mesmo que estes desempenhem outras atividades econômicas tais como o extrativismo, a agricultura e atividades voltadas para o turismo, o que frequentemente acontece. É também esta multiplicidade de
atividades que justifica a relação entre comunidades de pescadores e recursos vegetais: as plantas não são utilizadas somente com finalidades relacionadas à pesca; os pescadores artesanais não raro pertencem a comunidades
que possuem um histórico de auto-suficiência para muitas de suas necessidades, tais como por alimentos e remédios.
O uso de plantas por populações humanas na zona costeira brasileira
foi assunto de interesse de Fonseca e Sá (1997), que identificaram 36 trabalhos com este enfoque, entre 1985 e 1995, incluídos também resumos publicados em congressos. Segundo estes autores, a maior parte destes trabalhos foi publicada como resumos de congressos, sendo que os ecossistemas
predominantemente estudados foram o estuário amazônico e o litoral sudeste, este último correspondente a áreas de Mata Atlântica (Fonseca e Sá
1997). No entanto, embora se tratasse da zona costeira, populações de pescadores foram assunto de apenas parte destes trabalhos.
De maneira análoga, há muitos trabalhos sobre etnobotânica na Mata
Atlântica e na Amazônia realizados entre comunidades de pescadores,
mas que não explicitam claramente este elo ocupacional relacionado à pesca. Amorozo e Gély (1988), por exemplo, realizaram um levantamento sobre as plantas medicinais usadas em duas vilas na baía de Marajó (PA),
onde as atividades agrícolas, o extrativismo vegetal, a pesca e a caça fazem
parte da rotina de subsistência de suas populações. Em uma revisão sobre
etnofarmacologia na Amazônia brasileira, Elisabetski e Shanley (1994)
compilaram diversos trabalhos com enfoque etnobotânico e etnofarmacológico realizados tanto entre comunidades indígenas como entre caboclos, muitas delas dependentes da pesca nas suas atividades de subsistência. Já na Mata Atlântica, na região da Estação Ecológica da Juréia-Itatins
aspectos da etnobotânica dos caiçaras que ali vivem são abordados por
Born (1992) e Canelada e Jovchelevich (1992).
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A relação entre pescadores e recursos vegetais também aparece com
frequência como um desdobramento de estudos que em princípio não possuíam um enfoque estritamente etnobotânico, mas que trazem importantes
contribuições sobre o conhecimento e uso de recursos vegetais por pescadores, tais como Ribeiro (1995) e Marques (1995). Em um minucioso relato
sobre os recursos florísticos e faunísticos utilizados pelos indígenas do alto
Rio Negro (Desâna), Ribeiro (1995) em Os índios das águas pretas dedica um
capítulo para a etnobotânica Desâna, além de abordar a horticultura, a relação com a mandioca e as tecnologias da pesca em capítulos anteriores. Diretamente relacionados com a pesca, os indígenas do alto Rio Negro reconhecem várias espécies de igapó que servem como alimentos para peixes,
tais como a flor do ipê [Tabebuia obscura (Bur. & K. Schum.) Sandwith] e os
frutos do jenipapo-do-igapó (Genipa cf. americana L.), cunuri (Cunuria
spruceana Baill.), muruci (Byrsonima sp.) e jauarí (Astrocaryum jauari Mart.),
dentre outros. Segundo Ribeiro (1995), também são conhecidas relações de
dispersão de sementes por alguns peixes, também relatadas por Goulding
(1980) e Smith (1979) por ribeirinhos da Amazônia. Com relação às outras
plantas conhecidas pelos Desâna, Ribeiro (1995) menciona 73 espécies usadas como matérias-primas para o artesanato, incluindo espécies para artefatos trançados e tecidos, construção de canoas e armas, objetos cerimoniais, co-ingredientes vegetais da cerâmica e para equipamentos domésticos.
Marques (1995) realizou um levantamento das interações entre as populações humanas da várzea da Marituba (baixo São Francisco alagoano) e
os seus recursos bióticos, relacionados tanto a aspectos cognitivos quanto
comportamentais. Com relação à conexão homem-vegetal, além de plantas
relacionadas ao lazer, cura, artesanato e alimentação, este autor encontrou
106 espécies de plantas relacionadas diretamente com a pesca, de uso atual
ou pretérito, tais como o angelim (Andira nitida Mart. ex Benth.), caju
(Anacardium occidentale L.), louro (Ocotea gardneri Mez) e maçaranduba
(Manilkara sp.) para confecção de canoas; tucum (Astrocaryum sp.) para confecção de redes; aricuri (Syagrus coronata Becc.), arueira (Schinus
terebinthifolius Raddi), mandioca (Manihot esculenta Crantz) e milho (Zea
mays L.) para iscas, dentre outras (Marques 1995).
Analisando as plantas conhecidas e utilizadas por diversos grupos
de pescadores, sejam eles indígenas do Rio Negro, “brejeiros” da Marituba,
ou caiçaras da mata Atlântica, pode ser encontrado um conjunto de espécies vegetais associadas diretamente à atividade pesqueira. Entre estas plan-
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tas, destacam-se mais aquelas que são usadas na cultura material, ou seja,
na confecção de artefatos usados na pesca, porém o conhecimento etnobotânico de pescadores também pode refletir seu conhecimento sobre processos do ecossistema, tais como relações tróficas, através da utilização de
determinadas espécies vegetais como iscas para a pesca.

3.1 CAIÇARAS E USO DE PLANTAS
A etnobotânica de caiçaras revela algumas características particulares.
Por exemplo, o conhecimento de plantas tanto nativas como introduzidas
deve estar associado à origem dos caiçaras, descendentes da miscigenação
entre europeus e ameríndios, somada à influência de outras culturas. A tradição agrícola dos pescadores (veja Cap. 2 deste volume), mesmo que gradualmente abandonada, é refletida num detalhado conhecimento sobre espécies e variedades cultivadas.
O conhecimento e o uso de plantas por caiçaras da Mata Atlântica
pode ser caracterizado sob três grandes categorias de uso: plantas para manufaturas, plantas alimentícias e plantas medicinais. Os mesmos procedimentos metodológicos foram utilizados em uma série de estudos em comunidades caiçaras do litoral sudeste: Ilha de Búzios em São Sebastião
(Begossi et al. 1993), Ilha de Gamboa e Jaguanum na Baía de Sepetiba
(Figueiredo et al. 1993, 1997), Ilha da Vitória, Puruba, Casa de Farinha e
Picinguaba (Rossato et al. 1999) e Almada e Camburí (Hanazaki et al. 2000),
as cinco últimas no município de Ubatuba. Estes procedimentos consistiram, basicamente, na coleta de dados através de entrevistas semi-estruturadas, com os moradores locais adultos, de ambos os sexos, além de coleta de material botânico.
As plantas utilizadas como alimento incluem espécies cultivadas em
roças, tais como a mandioca (Manihot esculenta Crantz) e a batata-doce
(Ipomoea batatas Poir.), além de fruteiras cultivadas em quintais, como
abacate (Persea americana Mill.), jaca (Artocarpus integrifolia L.), goiaba
(Psidium guajava L.), jambo [Syzygium jambos (L.) Alston], mamão (Carica
papaya L.), maracujá (Passiflora edulis Sims.) e manga (Mangifera indica L.).
Outras espécies são coletadas em áreas adjacentes aos núcleos populacionais, tais como o bacuparí [Rheedia spp., Garcinia gardneriana (Planch. &
Triana) D.C. Zappi], pitanga (Eugenia uniflora L.) e coquinho (Syagrus sp.)
(Begossi et al. 2002) e outros frutos que são frequentemente coletados pelas
crianças, como o chapéu-de-sol (Terminalia catappa L.), melão-de-são-
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caetano (Momordica charantia L.) e ingá [Inga sessilis (Vell.) Mart.] (Begossi et
al. 1993).
As plantas para manufaturas incluem principalmente espécies usadas
para a construção de canoas, remos, além de espécies usadas no passado
para o madeiramento de casas e fibras usadas para cestaria (Figura 1.1).
Exemplos destas plantas são o guapuruvú (Schizolobium parahyba Blake),
ingá (Inga cf. luschnathiana Benth.), timbuíba [Enterolobium contortisiliquum
(Vell.) Morong], cedro (Cedrela fissilis Vell.), guacá (Pausandra morisiana
Radlk.), e timbupeba [Asplundia polymera (Hand.-Mazz.) Harling] (Hanazaki et al. 2000). Alguns objetos de uso doméstico também são elaborados a
partir de recursos vegetais encontrados localmente, tais como cestos, chapéus, travesseiros, gamelas, colheres e vassouras, para os quais são usadas
espécies como a imberana (Philodendron guttiferum Kunth), taquara
(Merostachys sp.), taquaruçú (Bambusa sp.), macela (Achyrocline satureioides
DC.), taboa (Typha angustifolia L.), paina [Pseudobombax grandiflorum (Cav.)
A. Robyns] e vassourinha [Sida spp., Malvastrum coromandellianum (L.)
Garcke] (Begossi et al. 1993).

Figura 1.1.
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As atividades agrícolas vêm perdendo espaço para outras atividades
econômicas como a pesca e o turismo (Begossi et al. 1993, Hanazaki e
Begossi 2000) e, com isso, grande parte do conhecimento local sobre plantas cultivadas está sujeito à perda (Peroni e Hanazaki 2002, veja também o
Cap. 2 deste volume). Um outro exemplo da perda de conhecimento etnobotânico entre os caiçaras refere-se às plantas que eram usadas no tingimento de redes e como bóias para redes. As plantas com estas finalidades
deixaram de ser usadas provavelmente há quase duas décadas, com a introdução e o amplo uso de redes de nylon e boias de isopor.
As plantas utilizadas com finalidades medicinais contribuem com
uma elevada riqueza de espécies nos registros sobre o conhecimento etnobotânico dos caiçaras da Mata Atlântica, compreendendo a categoria mais
diversa de plantas utilizadas (Begossi et al. 2002). Analisando dados de 449
entrevistas em 12 comunidades da costa atlântica, Begossi e colaboradores
(2002) encontraram que apenas 13 plantas medicinais (17 espécies) foram
citadas por pelo menos 10% dos entrevistados, indicando que apenas 7%
das plantas citadas são amplamente utilizadas, sendo a maioria delas
introduzida (Tabela 1.1).
Algumas tendências gerais podem ser identificadas quando o conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais é analisado e comparado.
Figueredo e colaboradores (1993, 1997) e posteriormente Rossato e colaboradores (1999) argumentam que o conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais segue as expectativas da teoria de biogeografia de ilhas
(MacArthur e Wilson 1967), onde uma diversidade menor de espécies foi
mencionada nas ilhas menores e mais distantes do continente, quando
comparadas a ilhas maiores e mais próximas ao continente ou a comunidades continentais.
Quando comparado o conhecimento etnobotânico entre informantes
de idades ou sexos diferentes, Figueiredo e colaboradores (1993) encontraram uma diferença significativa na diversidade de plantas mencionadas
por mulheres em relação aos homens, e por pessoas mais idosas em relação
aos mais jovens. Porém, não houve diferença entre a diversidade do conhecimento etnobotânico entre pescadores e não pescadores. Comparação semelhante foi feita por Hanazaki e colaboradores (2000), que encontraram
que mulheres e homens possuem conhecimento diferentes sobre as plantas
usadas para medicina e manufaturas, porém não para as plantas usadas na
alimentação. Isto possivelmente ocorre porque o conhecimento sobre plantas medicinais e, especialmente, para manufaturas, deve estar associado a
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atividades que conferem diferentes intensidades de interação entre o indivíduo e os recursos vegetais. Por exemplo, homens conhecem mais plantas
para manufaturas pois geralmente são eles que trabalham como “mateiros” e coletam as plantas para a confecção dos artefatos. Por outro lado,
plantas para a alimentação são consumidas tanto por homens quanto por
mulheres, embora não raro sejam estas últimas que possuem uma percepção mais detalhada sobre plantas cultivadas pois realizam as atividades
agrícolas com maior frequência do que os homens.
Tabela 1.1 Principais plantas medicinais citadas por 449 entrevistados em 12
comunidades caiçaras da Mata Atlântica. C = porcentagem de citações. * = plantas consideradas nativas (modificado a partir de Begossi et al. 2002).
Nome
vernacular

Identificação botânica

C

Erva cidreira

Melissa officinalis L.(Lamiaceae)
Lippia citriodora H.B.K. (Verbenaceae)

45

Pressão alta, sedativo, gripe, problemas
menstruais

Boldo

Vernonia condensata Baker (Asteraceae)
Coleus barbatus Benth. (Lamiaceae)

38

Sedativo, digestivo, para dores de estômago,
diarréia, problemas no fígado

Usos principais

Chenopodium ambrosioides L.;
Erva Santa
Maria/Canema C. album L. (Chenopodiaceae)

Machucados, dores, tosse, problemas
20 pulmonares, dores de estômago, verminoses,
diarréia

Erva doce

Foeniculum vulgare Gaertn. (Apiaceae)

19

Sedativo, digestivo, verminoses, diarréia,
cólicas infantis

Capim cheiroso

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.
(Poaceae)

19

Sedativo, dores de estômago, náusea,
pressão alta, gripe, febre, verminoses

Hortelã

Mentha piperita L.;
M. spicata L. (Lamiaceae)

16

Dores de cabeça, febre, bronquite, diarréia,
verminoses, tosse

Laranja

Citrus sinensis (L.) Osbeck (Rutaceae)

15 Febre, gripe, tosse, dores de cabeça

Saião

Kalanchoe pinnatum (Lam.) Pers.
(Crassulaceae)*

15

Dores em geral, tosse, bronquite, gripe,
pneumonia, dermatites

Poejo

Cunila spicata L. (Lamiaceae)

14

Bronquites, problemas menstruais, tosse,
diarréia, gripe

Camomila

Matricaria chamomilla L. (Asteraceae)

11 Dores de estômago, dores, diarréia

Carqueja

Baccharis trimera (Less.) DC.
(Asteraceae)*

10

Goiaba

Psidium guajava Raddi (Myrtaceae)*

10 Diarréia, bronquite

Pitanga

Eugenia uniflora L. (Myrtaceae)*

10

Problemas estomacais, diabetes, diarréia,
problemas no fígado, pressão alta

Gripe, dores de dente, dor de garganta,
diarréia, problemas urinários

Reunindo os dados de uma série de estudos realizados entre caiçaras
da mata atlântica (Figueiredo et al. 1993, 1997; Begossi et al. 1993, Rossato et
al. 1999, e Hanazaki et al. 2000), foi possível verificar que as pessoas mais

12

Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia

velhas (grupo com mais de 40 anos) e algumas poucas mulheres são elementos-chave na manutenção do conhecimento sobre plantas medicinais,
indicando também que o uso de plantas medicinais tem pequeno impacto
sobre a floresta, já que as principais espécies utilizadas são introduzidas e
cultivadas próximo às residências (Begossi et al. 2002).
Os pescadores artesanais interagem com plantas de várias maneiras, e
com diferentes intensidades. Peroni et al. (2008) sintetizaram diferentes
graus de manejo de plantas encontrados em comunidades caiçaras da Mata
Atlântica, que vão desde ações menos intensivas como a extração de produtos da floresta, até ações que requerem um manejo contínuo, como o cultivo da agrobiodiversidade. Destaca-se neste contexto também a diversidade intra-específica de uma espécie de importância central, a mandioca
(Manihot esculenta Crantz) (Emperaire e Peroni, 2007; Peroni et al., 2008).

3.2 ARAGUAIA, NEGRO E MATA ATLÂNTICA: ETNOBOTÂNICA DE
PESCADORES COMPARADA (BEGOSSI ET AL. 2000)
Begossi e colaboradores (2000) estudaram o conhecimento e uso da
biodiversidade em dois rios da região da Amazônia (Araguaia e Negro),
comparando com os resultados da Mata Atlântica da região sudeste. A coleta de dados nos rios Araguaia e Negro seguiu os mesmos procedimentos
gerais da coleta de dados na região da Mata Atlântica. No rio Araguaia foram realizadas 96 entrevistas com os ribeirinhos entre as cidades de Aragarças e São Félix do Araguaia, com um esforço de amostragem de aproximadamente 50% das casas e excluindo as cidades. No rio Negro, foram realizadas 73 entrevistas na margem direita do rio, entre a Ponta Negra e a foz
do Rio Unini, excluindo as cidades e as localidades com menos de 10 casas,
com um esforço de amostragem de aproximadamente 50% das casas.
Na região do rio Araguaia, as plantas usadas para alimento incluem
espécies como o milho (Zea mays L.), mandioca, melancia [Citrullus lanatus
(Thunb.) Matsum. & Nakai] e arroz (Oryza sativa L.), plantados nos quintais
ou em roças, além de frutos coletados no cerrado como o piquí (Caryocar
brasiliense St. Hil.) e o puçá (Mouriri elliptica Mart.). As plantas usadas para
manufaturas incluem a taboca (Guadua sp.) e o burití (Mauritia flexuosa L. f.)
para cestaria, e o guatambú (Vernonia sp.) e a aroeira (Schinus terebinthifolius
Raddi) para cercas e utensílios. Uma espécie importante no Araguaia é o
jatobá (Hymenaea courbaril L.), usado tanto como recurso medicinal, como
para alimento e manufaturas.
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No rio Negro, as plantas usadas incluem diversos frutos coletados na
floresta e cultivados próximos às casas, tais como o uichí [Duckesia verrucosa
(Ducke) Cuatrec., Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.], cupuaçú (Theobroma
grandiflorum Schum.), tucumã (Astrocaryum spp.), caju (Anacardium
occidentale L.), bacaba (Oenocarpus bacaba Mart.) e açaí (Euterpe precatoria
Mart.). Plantas cultivadas são principalmente a mandioca, inhame
(Xanthosoma sp.) e bananas (Musa acuminata Colla). As plantas usadas para
manufaturas incluem muitas espécies de Lauraceae, usadas para casas e canoas (como por exemplo a itaúba Mezilaurus ita-uba Taub. ex Mez), além de
fibras usadas para artesanato e comércio, como o cipó-titica (Heteropsis
spruceana Schott).
As plantas medicinais usadas no rio Araguaia e no rio Negro incluem
algumas espécies de uso frequente também na mata atlântica e em outras
regiões, tais como a erva cidreira, hortelã, mentruz, boldo e capim cidreira
(Tabela 1.1). Outras plantas medicinais frequentemente mencionadas no
rio Araguaia são o algodão, abóbora, arnica e alfazema; e no rio Negro são
a mucura-caá (Phytolacca rivinoides Kunth & Bouche), salva-de-marajó
(Lippia sp.) e mangarataia (Zingiber officinale Roscoe). A diversidade de citações de plantas conhecidas e utilizadas é uma medida objetiva e comparativa do conhecimento etnobotânico de uma determinada população humana em relação a outras populações. Vale lembrar que a diversidade possui dois componentes básicos: a riqueza (número de espécies) e a abundância (número de indivíduos, ou, no caso, citações de cada espécie).
Comparando a diversidade de citações de plantas medicinais no rio
Araguaia, no rio Negro, e em áreas insulares e continentais da Mata Atlântica, Begossi e colaboradores (2000) observaram que, embora a riqueza de
espécies tenha sido maior na área continental da Mata Atlântica, a maior
diversidade medida pelo índice de Shannon-Wiener foi obtida no rio
Araguaia (Figura 1.2).
Índices de diversidade, tais como os índices de Shannon-Wiener e
Simpson, consideram tanto a riqueza como a abundância no cômputo da
diversidade (para um maior detalhamento sobre medidas de diversidade,
veja Magurran 1988). Assim, ocorre que na região da Mata Atlântica poucos indivíduos detêm o maior conhecimento sobre plantas medicinais
quando comparados à região do rio Araguaia, onde o conhecimento está
mais homogeneamente distribuído.
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Figura 1.2 Diversidade de plantas medicinais (baseado em Begossi et al. 2001).
Barras cinza: índice de diversidade de Shannon-Wiener; barras listradas: riqueza
(número de espécies). e = equitabilidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os elos entre pescadores e plantas revelam um importante conhecimento sobre os recursos vegetais úteis ou potencialmente úteis, englobando não apenas as plantas usadas diretamente em atividades pesqueiras.
Além das plantas utilizadas na confecção de equipamentos de pesca, canoas, iscas, cestos, dentre outros, há um vasto conhecimento sobre plantas
importantes como recursos medicinais ou como recursos para a alimentação. Com frequência este conhecimento vai além das espécies em particular, refletindo também um amplo conhecimento sobre as formações florestais e sobre os processos do ecossistema. Vale lembrar ainda que o conhecimento etnobotânico engloba tanto as plantas nativas dos ambientes em
que vivem os pescadores, como também as plantas introduzidas, fruto da
origem mestiça dos pescadores caiçaras e ribeirinhos caboclos, e fruto de
trocas e da absorção recente de conhecimentos de outras culturas.
Vários trabalhos comparativos mostram que o conhecimento etnobotânico não está restrito a poucos especialistas, embora possa estar concentrado em uma determinada categoria, como por exemplo entre as pessoas mais velhas de uma comunidade. Analisar como o conhecimento está
distribuído permite identificar quem são os atores que devem ser conside-
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rados em propostas de conservação dos recursos e de valorização do conhecimento local.
Por fim, é preciso ressaltar o potencial de estudos etnobotânicos para
a conservação da biodiversidade. Cada vez mais são necessários estudos
direcionados às condições que refletem ou não a conservação, bem como às
práticas de manejo de recursos vegetais, principalmente face às rápidas
mudanças sócio-econômicas pelas quais passam a maioria das comunidades locais. O resgate do conhecimento local representa apenas um início na
busca de alternativas para a melhoria da qualidade de vida e para a continuidade destas comunidades.
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AGRICULTURA DE
PESCADORES

2

Nivaldo Peroni*

1. INTRODUÇÃO

À primeira vista um capítulo sobre agricultura numa publicação sobre

pescadores pode parecer estranho. Agricultores-pescadores, ou pescadores-agricultores? No contexto de uso múltiplo de recursos, por que o cultivo de plantas seria menos importante no rol de atividades de pessoas que
aprendem a extrair, pescar, caçar e obviamente a reproduzir algumas espécies através de técnicas de cultivo? De fato, quando analisamos as atividades atuais desempenhadas por populações de pescadores não estamos
analisando um pequeno lapso de tempo em suas histórias de vida?
Um exemplo disto pode ser analisado a seguir. As atividades agrícolas, principalmente quando se estudam populações inseridas no contexto
de Mata Atlântica, são ainda colocadas dentro dos bem conhecidos “calendários agrícolas”. Adams (2000), França (1954), Mussolini (1980), Petrone
(1966), Sanches (2001) e Schmidt (1958) discutem diferentes aspectos da
cultura caiçara e trazem consigo informações temporais comparativas valiosas, pois entre os diversos aspectos discutidos por estes autores há o
detalhamento dos ciclos agrícolas através de detalhados calendários.

Petrone (1966) sobrepôs os períodos de pesca com as fases de preparo
de solo, plantio e colheita das roças caiçaras e Sanches (2001) detalha os calendários anuais e o de influência lunar. Apesar disto, mesmo com este detalhamento e com o avanço teórico, analisando esta literatura e passados
quase 50 anos (de Schmidt 1958 até Sanches 2001), do ponto de vista agrícola as populações caiçaras parecem ainda cultivar a mandioca (Manihot
esculenta Crantz) entre setembro e outubro, delimitando a lua crescente
para o cultivo do arroz e do feijão e colhendo as mandiocas bravas depois
das mandiocas doces (aipins). Entretanto, esta suposta imobilidade ao lon* Departamento de Ecologia e Zoologia, Universidade Federal de Santa Catarina. ECZCCB-UFSC, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis SC, CEP 88010-970, Brasil.
www.fisheriesandfood.org. e-mail: peronin@gmail.com.
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go do tempo pode esconder relações pouco conspícuas entre o homem,
suas espécies cultivadas e seu ambiente. Analisando dados sobre uso e manejo de diversidade agrícola, especialmente o cultivo de mandioca
(Manihot esculenta Crantz) entre 1994 e 2002, foi possível estudar tanto a diversidade de cultivos como o manejo da agricultura praticada por pescadores, principalmente os caiçaras do sul do litoral paulista e os ribeirinhos da
região do médio Rio Negro na Amazônia, e compreender o quanto esta atividade pode ser sofisticada, complexa e dinâmica. Tanto no tempo quanto
no espaço ela pode conter elementos de mudança, tanto no contexto do
manejo, como no uso de diversidade de espécies, além de ser um dos mais
importantes legados do homem americano ainda operantes no Brasil.

2. AGRICULTURA ITINERANTE
A principal técnica utilizada por agricultores indígenas e tradicionais
no Brasil é a agricultura de coivara, ou itinerante sensu lato, sendo esta técnica preponderante nas faixas tropicais do planeta (Moran, 1990). A literatura a respeito de agricultores pré-industriais e de agricultura nas terras
baixas americanas é extensa, e de maneira geral procura explicar as origens
da agricultura e as estratégias adaptativas que levaram os povos americanos aos estágios atuais de uso do ambiente tropical (Piperno e Pearsall,
1998). A agricultura itinerante, neste contexto, é a técnica mais discutida.
Este tipo de agricultura refere-se a um modo de cultivo onde o período de
uso é inferior ao período de pousio ao qual o ambiente de cultivo é submetido. Está intimamente ligada ao histórico de uso de florestas neotropicais e
tropicais e é dependente do processo de queima de biomassa vegetal para
garantir fertilidade às culturas através da incorporação de nutrientes presentes nas cinzas (Figura 2.1).
Esta fase de queima da vegetação, como um componente quase obrigatório dentro do sistema agrícola, tem gerado discussões dicotômicas,
principalmente pela crescente preocupação com a conservação de recursos
florestais, como os da Amazônia e da Mata Atlântica. Pela necessidade de
supressão da cobertura vegetal, esta técnica agrícola tem sido apontada
como uma das principais responsáveis pelo desmatamento (Myers et al.,
2000) e, em alguns casos, seus efeitos são colocados como premissa e não
como hipótese (Olmos et al., 2001).
Entretanto, como apontado por Fox et al. (2000) e Wood e Lenné
(1997), as análises sobre uso do corte e da queima de vegetação têm sido
discutidas em contextos diferentes, muitas vezes contraditórios. Sob o mes-
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mo termo (agricultura itinerante) têm sido apontados diferentes sistemas
agrícolas, muitos dos quais complexos e ajustados aos ambientes utilizados, e muitos deles em desajuste e de fato trazendo consequências negativas aos ambientes onde estão inseridos.

Figura 2.1 Típica configuração de uma roça de coivara no Vale
do Ribeira de Iguape (SP) (Foto: Nivaldo Peroni).

O uso local (tradicional) do sistema agrícola, o qual ocorre em áreas limitadas, pouco intensificado no uso das áreas de cultivo, que não demanda insumos agrícolas, e que apresenta ciclos regulares de uso e pousio, tem
sido confundido com práticas simples de uso e abandono de áreas cultivadas (Fox et al., 2000; Kleinman et al., 1995). Conklin (1961) já apontava as diferenças entre diversos sistemas agrícolas que erroneamente eram e, em alguns casos, ainda são, designados como “agricultura itinerante”, e já apontava para as diferenças entre situações nas quais as áreas utilizadas para o
cultivo são abandonadas e as situações nas quais estas áreas são deixadas
em pousio. Posteriormente os trabalhos de Brookfield e Padoch (1994),
Denevan e Padoch (1987) e Denevan et al. (1984) mostraram que “a fase de
pousio é uma fase em regeneração que os agricultores usarão no futuro”
(Brookfield e Padoch, 1994), com aproveitamento contínuo de espécies que
ocupam áreas antigas de cultivo no processo de sucessão secundária. No
caso dos Bora na Amazônia peruana, Denevan e Padoch (1987) provaram
que as espécies de sucessão secundária serviam não apenas como um
repositório de nutrientes para futuras queimas, mas como culturas secundárias e como plantas úteis indiretamente manejadas. Estes estudos foram
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fundamentais para compreender as diferenças tanto teóricas como práticas
do pousio e do abandono, e formaram a base para uma nova dimensão
para a categorização de estágios de intensificação de sistemas de cultivo
tradicionais, e também para se entender a chamada “invisibilidade da colheita” (Brondízio e Siqueira, 1997). Além disso, estes estudos têm mostrado as diferenças entre agricultores itinerantes que usam de um intrincado e
complexo sistema de uso da terra, onde a agricultura itinerante é um componente-chave, com agricultores que apenas mudam suas roças e abandonam as áreas já utilizadas, como em muitos casos de áreas de abertura de
fronteira agrícola (Fox et al., 2000; Kleinman et al., 1995). Fatores como estes
fazem com que a “agricultura itinerante”, ou agricultura de coivara, seja
um termo generalizado e que se conheça pouco a respeito dos aspectos dinâmicos, históricos e específicos dos sistemas itinerantes no Brasil.
É importante destacar que mais que um espaço de cultivo, a roça itinerante é um espaço onde o homem interage com as espécies de forma dinâmica ao longo do tempo (Martins, 1994). A roça representa a continuidade e o
dinamismo do conhecimento acumulado e não apenas um repositório de diversidade biológica. Estudar a diversidade dentro de uma roça é estudar o
resultado dos últimos 7000 anos de história do homem americano nas terras
baixas neotropicais como domesticador de espécies vegetais neste ambiente
de cultivo (Piperno e Pearsall, 1998). Compreender as estratégias de cultivo e
a dinâmica destes sistemas agrícolas é procurar entender como e por que o
homem interagiu e continua a interagir com o ambiente tropical, sendo um
contexto para futuras adaptações de espécies (Martins, 2001), ou mesmo para
processos coevolutivos entre o homem e as plantas cultivadas (Clement, 1999;
Harris, 1989; Rindos, 1984). É importante ressaltar que os conhecimentos e as
populações humanas são diversificados e dinâmicos e estão constantemente
se adaptando (Oldfield e Alcorn, 1987; Padoch e DeJong, 1992).

3. O MANEJO AGRÍCOLA CAIÇARA E AS RELAÇÕES DE
MANUTENÇÃO E GERAÇÃO DE DIVERSIDADE DE
ESPÉCIES E VARIEDADES
A agricultura está associada a outras atividades, entre elas a pesca, o
extrativismo, a caça e a coleta (ver Capítulos 1 e 8. ). No contexto de uso de
recursos, a agricultura pode ser compreendida como mais uma das estratégias adaptativas que levaram o homem à exploração do ambiente tropical.
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Apesar da complementaridade com outras atividades, a agricultura representa o impacto direto da modificação (adaptação) tanto do ambiente, como
das espécies que serão manejadas, ou seja, o homem pode ser considerado
tanto um domesticador de espécies como de paisagens (Clement, 1999).
No contexto geral da agricultura caiçara, por exemplo, espécies e variedades domesticadas, como a mandioca, necessariamente serão cultivadas
num ambiente (roça) que foi escolhido e preparado para tal. Neste sentido
a diversidade de espécies agrícolas que um agricultor detém, ou a chamada
agrodiversidade, representa o que num determinado momento melhor se
adapta àquela condição do ambiente manejado, mas é resultado de anos
anteriores de experimentação e modificação das populações destas espécies. A diversidade tanto inter como intraespecífica é um fator adaptativo
importante para o agricultor frente às variações ambientais, climáticas, biológicas e socioeconômicas (Brush, 1995). Mesmo assim, no contexto geral
da adaptação humana às condições tropicais, é ainda pouco compreendido
como e por que a diversidade de espécies e variedades é gerada.
A análise da diversidade agrícola permite formular questões que
procuram explicitar as relações entre o homem, as espécies vegetais e o ambiente. Questões relacionadas à manutenção de espécies e variedades têm
sido amplamente discutidas. Exemplos de estudos no Brasil com ênfase na
diversidade agrícola com populações amazônicas e do centro-norte brasileiro podem ser conferidos em Amorozo (2000), Carneiro (1983), Chernela
(1987), Galvão (1963), Kerr (1987), Kerr e Clement (1980), Martins (2001),
Pinton e Emperaire (1999), Posey (1987) e Ribeiro (1995). Estes estudos incluem tanto populações indígenas como caboclas e ribeirinhas. De forma
geral mostram a manutenção de um número elevado de espécies e variedades assim como um amplo uso de ambientes para a sua reprodução. Nas
regiões onde predomina o bioma de Mata Atlântica, estudos centrados no
uso de recursos vegetais agrícolas, como entre os caiçaras, foram estudadas
principalmente por Adams (2000), Jovchelevich e Canelada (1992), Peroni e
Hanazaki (2002), Peroni e Martins (2000), Sambatti et al. (2001) e Sanches
(2001). Estes estudos mostram que as correspondências e homologias entre
populações humanas no Brasil (especificamente entre os caiçaras da região
sudeste e caboclos da região norte) são grandes, e que há características em
comum entre suas estratégias agrícolas.
Analisando esta literatura, a principal característica entre todas as
populações indígenas e tradicionais brasileiras estudadas é a dependência
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do cultivo da mandioca para sua subsistência. A mandioca é a principal
cultura, seguida por outras culturas de uso de raízes e tubérculos como o
cará (Dioscorea), batata-doce (Ipomoea batatas), e taioba ou taiá (Xanthosoma),
sendo este talvez uns dos mais marcantes legados da história agrícola tropical (Martins, 2001; Sievert, 2000). Essas espécies apresentam variabilidade considerável para ciclos de crescimento e reprodução, são dependentes
de fotoperíodo, apresentam alto teor de amido (alto teor calórico), órgãos
de reserva subterrâneos, e alta toxicidade (Sievert 2000). O cultivo de espécies de raízes e tubérculos é uma característica fundamental nas origens da
agricultura tropical, marcando um grande diferencial evolutivo na exploração de ambientes tropicais para a prática da agricultura (Harris, 1989;
Rindos, 1984).
Além disso, observando algumas características em comum entre as espécies provavelmente domesticadas nas terras baixas da América do Sul,
como a mandioca, batata doce, taioba, ariá, araruta, inhame, cará e amendoim, Martins (2001) destaca os seguintes aspectos sobre a coerência ou uniformidade agroecológica existente: a) são todas espécies perenes, ao contrário
do que prevaleceu em clima temperado e mediterrâneo; b) todas são propagadas vegetativamente pelo homem, porém o sistema sexual não foi eliminado; c) em todas as espécies as partes comestíveis da planta são os órgãos subterrâneos; mesmo no caso do amendoim, em que a semente é o órgão comestível, os frutos penetram no solo para amadurecer. O uso de órgãos subterrâneos é uma adaptação cultural dos agricultores dos trópicos em resposta aos
problemas de armazenamento inerentes a climas quentes e úmidos, além de
que a mandioca é a única espécie cultivada que apresenta variedades de alta
toxicidade e exigiu desenvolvimento de tecnologia específica para eliminar
essa toxicidade (Pinton e Emperaire, 1999).
Outra característica importante e pouco destacada é que populações
humanas fora do contexto amazônico, como os caiçaras por exemplo, podem cultivar um número tão grande ou até maior de espécies e variedades
que populações humanas indígenas amazônicas (ver Peroni e Hanazaki,
2002), tendo aprendido a integrar num mesmo ambiente de cultivo espécies de origens diferentes. Neste sentido a formação mista da cultura caiçara
(Mussolini 1980) pode em parte explicar a diversidade cultivada por estas
populações. Com influência tanto de populações indígenas, principalmente do tronco tupi, que são historicamente populações com características
migratórias (Dean, 1996; Schaden, 1974), do europeu que trouxe consigo
espécies de outras colônias da faixa tropical (Crosby, 2002; Dean, 1992) e de
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populações africanas que trouxeram consigo espécies do continente africano, o caiçara conseguiu integrar em suas roças espécies que denotam este
legado misto (Tabela 2.1). Ao longo do tempo, agricultores tradicionais
como caiçaras e caboclos foram e ainda são responsáveis por alterar a estrutura genética de uma população, selecionando plantas com características adaptativas, sejam agronômicas, morfológicas ou ecológicas, em benefício próprio. Para Dean (1996), os agricultores itinerantes atuais na Mata
Atlântica melhoraram as práticas agrícolas, lenta mas continuamente, sendo que associações perspicazes entre cultivos melhoraram as safras, aceleraram o crescimento e reduziram as infestações.
Também sob o ponto de vista do manejo da paisagem, a agricultura
itinerante mantêm uma coerência quanto à maneira de se manejar espécies
e os ambientes de cultivo, havendo inter-relações entre as atividades de
cultivo e a dinâmica evolutiva das espécies (Martins, 2001; Peroni e Martins, 2000). Tanto nas roças caboclas como nas roças caiçaras existe um conjunto heterogêneo de espécies determinando padrões de composição pela
sua habilidade de combinação ecológica, com elementos comuns muito
consistentes (Martins, 2001). Numa mesma roça coexistem espécies com
arquiteturas diferentes (alturas de planta, tipos de ramificação, composição
foliar), sugerindo a utilização de estratos diferentes de luminosidade. Além
disso, segundo o autor, diferentes sistemas radiculares (tuberosos, pivotantes e fasciculados) exploram diferentes profundidades do solo, sugerindo padrões de associação também abaixo da superfície. Dessa forma a associação de espécies minimiza a competição e maximiza a utilização de recursos (luz, água, nutrientes), que são limitados (Martins 2001).
Segundo Peroni e Martins (2000), os principais componentes que se
relacionam entre o manejo e eventos de dinâmica evolutiva das espécies,
que podem manter e amplificar diversidade, são apresentados a seguir (Tabela 2.2). Neste sistema algumas atividades como de abertura de roça, de
colheita e de troca de variedades fazem com que ao longo do tempo as influências humanas interajam com componentes de história vital das espécies, como banco de sementes, tipo de reprodução, fluxo gênico, aumentando com isso as chances de cruzamento entre variedades e de aumento de
diversidade (Martins, 1994). Os ciclos de abertura, uso e pousio (e não
abandono) das roças, por exemplo, podem interagir com a germinação de
sementes de mandioca, aumentando as chances de cruzamento de variedades atuais com variedades cultivadas no passado recente (Peroni, 2002).
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Tabela 2.1 Espécies e variedades cultivadas por 33 famílias de agricultores
itinerantes caiçaras, residentes em 16 comunidades da região entre Cananéia e
Iguape, no sul do litoral do Estado de São Paulo.
(Peroni e Hanazaki, 2002, com modificações).
Família

NV a

Origem
Continental b

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

51

América

Batata-doce

Ipomoea batatas Poir.

Convolvulaceae

21

América

Cará

Dioscorea spp.

Dioscoreaceae

21

África e América

Banana

Musa X paradisiaca L.

Musaceae

20

Ásia

Cana

Saccharum officinarum L.

Poaceae

18

África

Feijão

Phaseolus vulgaris L.

Fabaceae

5

América

Arroz

Oryza sativa L.

Poaceae

3

Ásia

Taiá

Xanthosoma sagittifolium Schott

Araceae

3

América

Abóbora

Cucurbita pepo L.

Cucurbitaceae

2

América

Milho

Zea mays L.

Poaceae

2

América

Abacaxi

Ananas comosus Merr.

Bromeliaceae

1

América

Araruta

Maranta arudinacea L.

Marantaceae

1

América

Inhame c

Xanthosoma sp. 2

Araceae

1

América

Mangarito

Xanthosoma sp. 1

Araceae

1

América

Cucurbitaceae

1

África

Cucurbitaceae

1

África

Solanaceae

1

América

Cultura

Espécie

Mandioca

Melancia

Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. e Nakai

Pepino

Cucumis sativus L.

Tomate

Lycopersicon esculentum Mill

Outrasd

36

Total
a

189
b

c

NV=número de variedades. Baseado em Brucher (1992). O nome “inhame” ainda pode ser usado
para designar duas espécies: Dioscorea spp. e Colocasia esculenta L.. dOutras espécies com duas variedades: almeirão (Cichorium endivia L.) e cajú (Anacardium occidentale L.); com uma variedade: abacate
(Persea americana Mill.), acelga (Beta vulgaris L. var. cicla L.), alface (Lectuca sativa L.), alho (Allium
sativum L.), amendoim (Arachis hypogaea L.), ata (Annona squamosa L.), bucha (Luffa spp.), cabaça
(Lagenaria vulgaris Ser.), café (Coffea arabica L.), cebola (Allium cepa L.), couve (Brassica oleraceae L. var.
acephala DC.), graviola (Annona muricata L.), inhame (Colocasia esculenta) jaca (Artocarpus integrifolia
L.), jiló (Solanum gilo Raddi), laranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck), limão (Citrus aurantifolia Swingle), mamão (Carica papaya L.), manga (Mangifera indica L.), maracujá (Passiflora edulis Sims), palmito (Euterpe
edulis Mart.), pimentão (Capsicum annuum L.), pitanga (Eugenia uniflora L.), salsinha (Petroselinum
sativum L.), e uva (Vitis vinifera L.); com uma variedade citada como perdida: abacaxi do mato (Ananas
sp.), açafrão ou safroa (não identificado), cenoura (Daucus carota L.), couve flor (Brassica oleracea L.),
pepinel (maxixe) (Cucumis anguria L.), quiabo (Hibiscus esculentus L.), e vagem (Leguminosae, não
identificada).
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Tabela 2.2 Relações entre manejo e dinâmica evolutiva de espécies cultivadas.
(Peroni e Martins, 2000, com modificações).
Manejo

Evento

Abertura da roça

Perturbação estimulando colonização

Plantio da roça

Estabelecimento de população com limites
definidos (unidade evolutiva)

Plantio de diferentes espécies

Habilidade de combinação ecológica

Plantio de diferentes variedades

Favorecimento de intercruzamentos (hibridação
intraespecífica)

Controle brando de colonizadores

Hibridação introgressiva (interespecífica)

Ausência de colheita de sementes

Dispersão natural e formação de banco de
sementes.

Retorno às áreas de roças antigas em pousio

Germinação de sementes do banco.
Possibilidade de fluxo gênico no tempo e no
espaço.

Propagação vegetativa

Manutenção dos genótipos originais e fixação de
mutantes e recombinantes.

Introdução e troca de novas variedades

Aumento no número de novas combinações
gênicas.

Troca de variedades entre agricultores

Interação da escala local (roças familiares) e
regional (conjunto de comunidades) na
manutenção de diversidade.

Seleção de variedades

Maximização da adaptação de variedades a
condições e necessidades específicas.

Neste sentido, como apontado por Balée (1992), o homem em suas atividades de manejo pode ser um amplificador de diversidade. Como destacou Clement (1999), na domesticação os humanos adicionam suas ações à
ação da seleção natural, às vezes em concordância com esta, às vezes em
dissonância. Neste tipo de abordagem, muito útil é a escolha de uma espécie como modelo para outras espécies de características semelhantes
(Peroni e Martins, 2000). Cury (1993), Martins (1994) e Sambatti et al. (2001)
desenvolveram um modelo de dinâmica evolutiva baseando-se na agricultura praticada por populações caiçaras e caboclas. Utilizando a mandioca
como espécie modelo, estes autores estudaram a dinâmica destes sistemas
nas múltiplas relações entre homem e planta cultivada.
A mandioca não foi escolhida por acaso para o estudo de processos de
domesticação e dinâmica evolutiva: ela foi domesticada nas terras baixas
sul-americanas (Martins, 1994; Olsen e Schaal, 1999) e pode ser um modelo
para espécies perenes de propagação vegetativa onde as partes da planta
utilizadas pelo homem como alimento são as raízes ou tubérculos. A pers-
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pectiva destes estudos é entender o manejo agrícola no contexto das relações adaptativas entre homem e planta cultivada. Neste sentido os estudos
iniciados por Paulo Sodero Martins no litoral sul paulista (Cury, 1993;
Faraldo, 1995; Muhlen, 1999; Peroni, 1998; Peroni e Martins, 2000; Sambatti
et al., 2001 e Silva, 2000) enfatizam estas relações, integradas com as tendências internacionais desta linha de pesquisa (Brush, 1995; Harlan, 1992;
Minnis, 2000 e Salick, 1995), que entendem as populações humanas não só
como repositórios de conhecimento e experiências passadas, mas como
modelo para futuras adaptações.

4. O CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DESTAS POPULAÇÕES
E AS RELAÇÕES DE PERDA DE DIVERSIDADE AGRÍCOLA
Como e porque o homem perde diversidade?
Manter um número grande de espécies e variedades pode ser um fator de segurança tanto alimentar como ecológica frente às mudanças
ambientais que agricultores enfrentam ao longo das gerações (Altieri 1999).
Entretanto, quais os fatores que têm feito os agricultores perderem diversidade? Questões como esta são complexas e no caso de populações de pescadores podem ter inúmeras causas. Quando as atividades de subsistência
se relacionam, como excluir o contexto agrícola e suas refinadas características das interações homem-planta-ambiente, onde este ambiente inclui
não só tipos de solo, fertilidade, predadores, competidores naturais, doenças, mas também mercado, políticas de uso do solo e legislação ambiental?
Assim, os estudos sobre a diversidade agrícola, além de conterem uma
perspectiva voltada para o interesse conservacionista de importância estratégica ímpar pois se relacionam diretamente com a segurança alimentar,
podem conter também uma perspectiva histórica, baseado no contexto das
mudanças que a diversidade e seus mantenedores podem sofrer. O posicionamento frente a estas questões é conhecer tanto o que existe dentro
destes sistemas agrícolas como também o que acontece ao longo do tempo
frente a condições de mudanças.
Do ponto de vista do uso dos locais para plantio, as populações
caiçaras têm usado suas áreas de cultivo de maneira mais intensa se comparados a sistemas caboclos amazônicos (Begossi et al., 2001). Utilizando
como parâmetro o tempo de uso e o pousio (Boserup, 1965) estes autores
demonstram que roças caiçaras têm sido utilizadas mais intensamente
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quanto ao prolongamento no tempo de uso de uma mesma área, com uma
tendência de redução dos ciclos itinerantes. As causas para esta redução
têm motivações diversas, como a escassez de mão de obra, as restrições da
estrutura fundiária, principalmente titulação legal, o condicionamento das
exigências da legislação ambiental, os fatores migratórios para áreas urbanas, a mudança de atividades econômicas, entre outras (Adams, 2000;
Felipim et al., 2000; Peroni e Hanazaki, 2002; Resende, 2000). Netting (1993)
define o processo de intensificação como um processo de aumento da utilização ou produtividade da terra, contrastando com expansão, que é o aumento de extensão de terra sob cultivo. O que se observa entre os caiçaras,
preponderantemente, é uma substituição deste tipo de agricultura por outras atividades de uso e ocupação do solo, sem condições de intensificar
seu uso ou mesmo de aumentar a produtividade de suas culturas (Felipim
et al., 2000). Exemplos atuais destas substituições de atividades no uso do
solo envolvem principalmente o extrativismo de espécies vegetais para finalidades comerciais imediatas. Assim, espécies de valor comercial como a
caixeta (Tabebuia cassionoides), o veludo (várias espécies de Briófita) e a samambaia (Rumohra adiantiformis) têm sido alvo de atividades extrativas
com pouco ou nenhum manejo que possa sustentar as populações das espécies ao longo de ciclos recorrentes de extração (Begossi et al., 2001).
Causas históricas são extremamente importantes para a compreensão
das mudanças de atividades quando se avalia o contexto de mudança destas populações. A transição de agricultores-pescadores para pescadoresagricultores na verdade reflete este tipo de problema. Se hoje nos deparamos com um número muito pequeno de agricultores itinerantes e com a
quase paralisação desta atividade (Winther et al., 1989), deve-se compreender fatos passados que influenciaram a atividade. No contexto do uso e
manejo de recursos naturais, as populações de pescadores têm tido influência por mudanças de ordem econômica e social. Begossi et al. (1993),
Diegues (1983), Mourão (1971) e Schmidt (1958) discutem a mudança de
importância das atividades agrícola e pesqueira, enquanto atividades econômicas entre populações caiçaras. Segundo estes autores, a partir da década de 50 a pesca passa a ser uma atividade importante na região sudeste do
Estado de São Paulo, principalmente após o declínio de condições de escoamento de produtos agrícolas como o arroz e a farinha de mandioca, acarretando com isso um direcionamento maior para atividades ligadas à pesca
em detrimento das atividades agrícolas. Esta tendência foi reforçada pelas
políticas “pró-desenvolvimento” após a década de 60, e pelo fortalecimen-
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to das políticas ambientais na década de 80 (Resende, 2000). Se no passado
se comercializavam os excedentes das roças itinerantes (Petrone, 1966),
hoje esta técnica tem servido quase exclusivamente para subsistência, sendo estes antigos agricultores hoje quase que exclusivamente pescadores.
Neste sentido, atualmente as atividades de agricultura de subsistência podem apresentar por um lado uma complexidade de técnicas e ainda manter
uma grande diversidade de espécies e variedades, mas perdas da ordem de
30% da diversidade agrícola existente há 30 anos atrás já ocorreram (Peroni
e Hanazaki, 2002). Os agricultores têm percepção das perdas, tanto de variedades como de seu conhecimento, e prevêem perdas mais intensas ocasionadas por fatores com a não continuidade das atividades agrícolas pelos
seus filhos e netos (Peroni e Hanazaki, 2002).

5. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS PARA O ESTUDO DA
AGRODIVERSIDADE E DO MANEJO AGRÍCOLA
O conhecimento a respeito de sistemas agrícolas e da diversidade de
espécies e variedades cultivadas tem sido explicitado utilizando-se diferentes abordagens e metodologias de estudo. Questões antropológicas ou biológicas têm sido formuladas, assim como questões que envolvem as relações inerentes à interação homem-planta-ambiente. Técnicas antropológicas utilizadas em estudos etnobotânicos e etnoecológicos têm sido empregadas com frequência nos estudos com populações de agricultores (veja
Capítulo 1).
A agricultura tradicional e indígena, de maneira geral, tem motivado
pesquisadores de formações bem distintas. Geógrafos, antropólogos,
geneticistas, ecólogos, agrônomos, botânicos, entre outros, são responsáveis por uma ampla literatura que procura entender por que o homem começou a agricultura, como e por que começou a domesticar plantas, como
o homem alterou a estrutura genética de populações de espécies cultivadas, quais as estratégias adaptativas humanas no uso de recursos, entre outras questões (Blumler e Byrne, 1991). Assim, as considerações aqui discutidas não refletem a amplitude de interesses que a agricultura (de pescadores ou não) tem despertado. Serão destacadas algumas considerações sobre
métodos que procuram entender as relações homem-planta cultivada num
contexto dinâmico, ou seja, quais ações de manejo e suas consequências diretas e indiretas na evolução de plantas cultivadas. Interessa para esta
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abordagem descrever tanto como e por que os sistemas funcionam da maneira que estão estruturados, como também interessa formular questões e
testar hipóteses.
As abordagens quanto ao conhecimento local (local knowledge) são diversas, sendo que em muitos casos são considerados sinônimos os termos
“etnoconhecimento”, “conhecimento ecológico tradicional” e “etnoecologia” (Berkes, 1999). Assim, os padrões de classificação e nomenclatura, o
conhecimento local a respeito das espécies e variedades, das técnicas de
cultivo, do manejo da diversidade, têm sido fundamentais para a compreensão de como ao longo do tempo o homem interagiu dinamicamente com
seu ambiente. Junta-se a esta perspectiva a manutenção de processos contínuos de seleção de variedades, de conhecimento de suas habilidades
adaptativas, de suas finalidades culinárias e de seus atributos culturais,
que mantém contínuos os processos de evolução da espécie cultivada
(Brush, 1995). Assim, tanto as informações sobre os sistemas classificatórios locais — ou de taxonomia folk das variedades cultivadas — como as
informações sobre o conhecimento local a respeito das técnicas de manejo
são complementares a informações ecológicas e genéticas, como por exemplo a estrutura populacional e genética de uma espécie cultivada ou manejada. Harlan (1992) e Vavilov (1926) já destacavam a multidisciplinaridade
nos estudos com evolução de plantas cultivadas. Brown (2000) destaca que é
necessária uma conjugação de indicadores que englobam uma sequência de
métodos e técnicas que vão desde a antropologia até a genética molecular
para se estudar aspectos como a diversidade genética, adaptações especiais
dos cultivos, divergência temporal e espacial, diversidade que confere adaptabilidade às espécies cultivadas, e os contínuos processos evolutivos.
Neste sentido, para entender as especificidades do conhecimento humano sobre espécies e variedades, assim como do manejo agrícola, tem
sido utilizada uma integração de métodos tanto qualitativos como quantitativos, muitos dos quais de origem antropológica. Bernard (1995) e
Wiertler (2002) destacam que os principais métodos qualitativos utilizados
são o uso de questionários, de observação participativa, de entrevistas inteiramente, parcialmente ou não-estruturadas, e de depoimentos de história de vida. Wiertler (2002) destaca ainda o uso de diários de campo, gravação de dados, desenhos e mapas mentais elaborados pelos informantes. A
utilização de mapas mentais pode ainda ser integrada a outras técnicas de
obtenção de dados de natureza temporal.
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Abordagens temporais têm se beneficiado com a integração de dados
de natureza etnológica com dados de natureza geográfica, ou espectral
(Bocco e Toledo, 1998). Moran e Brondizio (1998) têm destacado a importância para estudos de sucessão secundária da integração de métodos da
ecologia vegetal e da etnografia, que dão conta de escalas locais, e análises
de sensoriamento remoto que cobrem o uso da terra em escalas regionais.
Como as roças itinerantes abandonadas nos ciclos de pousio estão em constante processo de sucessão florestal, a abordagem espectral (através da
analise de imagens de satélite de anos diferentes) é de grande utilidade
para caracterizar padrões de uso e mudança nos espaços disponíveis para
as práticas agrícolas.
Para Moran e Brondizio (1998), mesmo com as limitações da resolução
espacial das imagens que mascaram complexos padrões de uso familiar da
terra, é possível inferir e interpretar os padrões de cobertura, que são
distinguíveis espectralmente através de uma compreensão antropológica e
geográfica da distribuição espacial de campos agrícolas, sendo que maior
acurácia é alcançada quando são utilizados Sistemas de Posicionamento
Geográfico (GPS), determinando com precisão os locais de interesse.
Sendo assim, conjugados aos dados locais de manejo agrícola e da diversidade manejada pelas populações envolvidas no estudo, podem ser integrados dados de natureza espectral, permitindo avaliar e rever estratégias de manejo em escalas temporais que podem cobrir escalas de tempo de
anos ou mesmo décadas. Isso permite entender os padrões de mudança no
uso da paisagem, pois podem ser estudadas as mudanças temporais dos
aspectos biofísicos causados pela interação homem-ambiente (Rindfuss e
Stern, 1998).
As relações de uso e manejo da paisagem com o manejo e uso de diversidade agrícola são menos conspícuas. Para compreender estas relações
é possível lançar mão de outras estratégias, entre elas o estudo de diversidade genética. Uma variedade de mandioca traz consigo o que se pode
chamar de “impressão digital”, ou seja, ela reflete tanto modificações do
passado em sua estrutura genética como as influências atuais, conscientes
ou não, entre o homem e a espécie. Assim, o histórico de uso de variedades
de mandioca, por exemplo, pode implicar em alterações refletidas na composição genética destas variedades. Diferente dos estudos que implicam
análises filogenéticas, ou de relações entre a espécie cultivada e espécies
selvagens (Gepts, 1993), estes estudos têm utilizado com sucesso técnicas
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de estimação de diversidade genética, de fluxo gênico e de parentesco
(Brown, 2000).
No caso de espécies onde as variedades são propagadas vegetativamente, Quiros et al. (1990), estudando etnovariedades de batata (gênero
Solanum), e Elias et al. (2000), Peroni (1998) e Sambatti et al. (2001) estudando etnovariedades de mandioca, demonstraram que pode haver uma diversidade em um nível interno ao de “variedade”, que não necessariamente é percebida pelos agricultores. Além disso, Peroni (1998) e Sambatti et al.
(2001), estudando comunidades caiçaras do sul e do norte do litoral paulista, respectivamente, demonstram que a abertura de roças em locais de
antigos cultivos (em pousio), tem favorecido a germinação de sementes de
mandioca provenientes do banco de sementes. Como os indivíduos provenientes destas sementes não são, na maioria dos casos, eliminados da roça
pelos agricultores, pode haver fluxo gênico, via cruzamentos entre plantas
provenientes do banco de sementes com aquelas plantadas pelos agricultores naquele ciclo agrícola (Figura 2.2).

Figura 2.2 Agricultora no médio Rio Negro (AM) colhendo um
indivíduo proveniente de germinação de semente. No detalhe à
esquerda a raiz pivotante. (Foto: Nivaldo Peroni).
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Utilizando marcadores genéticos isoenzimáticos, Peroni (1998) comparou as semelhanças morfológicas com as semelhanças genéticas das
etnovariedades de mandioca e detectou que uma etnovariedade pode ser
considerada como uma “família de genótipos”, com os indivíduos apresentando grande semelhança morfológica, mas com divergências genéticas entre os indivíduos que compõem a etnovariedade.
A Tabela 2.3 apresenta os resultados obtidos por Peroni (1998) e
Peroni et al. (1999) quanto ao uso de ferramentas da genética para estudo
da taxonomia local (folk) na identificação de variedades. Neste estudo foi
possível avaliar a acurácia dos agricultores na identificação de variedades
de mandioca. Os agricultores identificam coerentemente suas etnovariedades quanto às descontinuidades morfológicas, sendo coerentes com o
número de etnovariedades identificadas via estudo morfométrico (Peroni
et al, 1999). Porém, quando avaliadas as características genéticas, os critérios de identificação dos agricultores se refletem na subestimação da variabilidade intra-varietal (Sambatti et al., 2001).
Esta constatação pode refletir dois fatores: em princípio é possível que
os agricultores estudados possam ter perdido conhecimento e perdido a capacidade de discriminação acurada de suas variedades; porém, estes dados
apontam para um outro processo menos evidente que está relacionado à
forma com que os cruzamentos entre variedades e entre indivíduos de uma
mesma variedade acontecem. Algumas das combinações destes cruzamentos podem ou não gerar indivíduos com morfologia muito discrepante daquela de seus parentais. Pode-se supor então que estas diferenças podem
ser pequenas, não afetando drasticamente caracteres morfológicos importantes na identificação e discriminação de variedades. Assim, os novos indivíduos podem receber o nome de uma variedade já existente, como constatado por Peroni (1998). Caso estes novos indivíduos, ou mesmo apenas
um indivíduo novo, sejam muito diferente dos parentais, este pode receber
um novo nome, surgindo então uma nova variedade. Como a propagação
é clonal, em poucos ciclos o agricultor amplia sua população e novos ciclos
de cruzamentos têm continuidade.
Assim, apesar da propagação vegetativa, cada variedade local ou
etnovariedade de mandioca não corresponde a um conjunto de indivíduos
geneticamente idênticos de um clone, mas consiste de uma “família de
genótipos” morfologicamente muito semelhantes que o agricultor nomeia
de acordo com seus critérios de identificação (Peroni, 1998).
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Tabela 2.3 Etnovariedades de mandioca avaliadas quanto à acurácia na identificação por agricultores caiçaras e quilombolas da região sul do litoral do Estado de
São Paulo e Vale do Ribeira de Iguape (SP), respectivamente (Peroni, 1998).

Roça1

No de
indivíduos
avaliados2

No de
variedades
reconhecidas
pelo
agricultor

No de variedades
detectadas pelas
diferenças
morfológicas
(grupos de
indivíduos)3

1

20

3

3

11

CC, AR, e AM

2

12

2

2

6

CC e AM

3

17

3

3

10

CC, IMP e AM

4

32

5

5

9

CC, CG, MD,
AG, e AM

5

15

4

–

6

CASC, MD,
AG, e AR

6

20

4

4

7

CASC, CG, MD,
e AG

7

64

3

–

12

VAO, VAS, e
PC

8

37

1

–

6

PC

9

54

1

–

4

PC

10

69

1

–

3

PC

No de genótipos
detectados pelas
Etnovariedades
diferenças
estudadas4
genéticas (grupo de
indivíduos)

1

As roças 1, 2 e 3 foram amostradas no ano de 1995 e as 4, 5 e 6 no ano de 1996 na comunidade de Ariri,
no extremo sul do litoral paulista, sendo uma comunidade de agricultores caiçaras. As roças 7, 8, 9 e 10
foram amostradas no ano de 1995 na comunidade de Praia Grande no Vale do Rio Ribeira de Iguape e
constitui-se de uma comunidade quilombola. 2 O número de indivíduos variou em função do tamanho
da roça e da técnica amostral. Nas roças 1, 2 e 3 a amostragem foi totalmente ao acaso sem interferência
do agricultor na escolha dos indivíduos amostrais. Nas roças 4, 5 e 6 a escolha dos indivíduos dentro da
roça foi ao acaso mas cada indivíduo era identificado e descrito pelo agricultor, e nas roças 7, 8, 9 e 10
os agricultores coletaram um número preestabelecido de indivíduos de cada variedade reconhecida
dentro da roça. 3Nas roças 5, 7, 8, 9 e 10 não foi possível avaliação da morfologia devido ao comprometimento da morfologia em razão dos prejuízos causados por granizo e bacteriose no campo experimental. 4 Legenda: CC – cascuda, AR – aipim roxo, AM – aipim manteiga, IMP – imperial, CG – cascuda
grande, CASC – cascudinha, MD – mandipóia, AG – aipim guaçu, VAO – vassourão, VAS –
vassourinha, PC – pão-do-céu.

Desta forma, pode-se afirmar também que os agricultores são acurados nas identificações da diversidade que cultivam, pois alguns cruzamentos não geram diferenças morfológicas importantes para que se nomeie
como uma nova variedade. E, neste caso, não se trata de conhecimento que
o agricultor nunca desenvolveu, ou que perdeu ao longo dos anos, ou da
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falta de acurácia nos seus critérios de identificação, mas de uma estratégia
de identificação e agrupamento das descontinuidades morfológicas observadas.
Um dos aspectos dos estudos sobre dinâmica evolutiva tais como os
mencionados acima é a integração de escalas. A Figura 2.3 ilustra e resume
um contexto possível de coleta de informações em diferentes níveis amostrais. Neste esquema, apresentado por Martins (2001), é possível compreender e acomodar diferentes perguntas e uso das técnicas discutidas, não
considerando, porém, os níveis como excludentes, mas inter-relacionados.
A roça está inserida numa estrutura organizada em níveis sucessivos de
complexidade (Martins, 2001). Assim, este esquema permite, por exemplo,
estudar a organização da diversidade de variedades de espécies entre regiões geograficamente distintas, onde cada região consiste de um conjunto
de comunidades humanas, com suas especificidades. No contexto das comunidades estão inseridas as roças que cada família maneja. Neste esquema, a “região” é considerada a unidade geográfica, ou seja, onde pode
acontecer fluxo de gens a partir de trocas de variedades a grandes distâncias; as “comunidades” compreendem as “unidades culturais” onde, definidas ainda pelo comportamento humano, podem ocorrer trocas em distâncias menores; e o nível “roça” compreende a unidade onde ocorrem os
eventos micro-evolutivos (Martins, 2001).
REGIÃO
Unidades geográficas

Região 1

Região 2

COMUNIDADES
Unidades culturais

ROÇAS
Unidades biológicas

Figura 2.3. Esquema hierárquico de coleta de variedades para fins de análise de
estrutura genética da diversidade cultivada, assim como de integração de escalas
de estudo (baseado em Martins, 2001, com modificações).

Este mesmo modelo, entretanto, pode ser compreendido de outra maneira, por exemplo, na organização e estruturação de perguntas e métodos
quanto ao manejo da paisagem e manejo da diversidade em estudos comparativos: a “unidade geográfica” pode conter os elementos de diferencia-
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ção biofísica, a “unidade cultural” pode conter os elementos que permitem
compreender as especificidades tanto de manejo da paisagem pelas comunidades humanas como no uso da diversidade cultivada, e a “unidade biológica” pode remeter para as questões sobre os eventos micro-evolutivos.
Assim, como forma de organizar a integração de diferentes escalas, este
modelo permite integrar abordagens, perguntas e métodos, podendo refletir as relações adaptativas tanto do ponto de vista da paisagem, como do
ponto de vista da população humana ou das espécies que ele cultiva.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A idéia básica apresentada neste capítulo, para o que se define como
“agricultura de pescadores”, está na ênfase em considerar as atividades
agrícolas em sua complexidade e nas múltiplas possibilidades de estudo.
Obviamente aqui foram discutidos alguns aspectos restritos a uma linha de
pesquisa ainda jovem no Brasil, cujos resultados podem dar suporte e se
desdobrar em outras questões importantes que envolvem:
a) Manutenção in situ de variedades cultivadas (e de agricultores).
Que informações existem para planejar políticas de conservação de
espécies e variedades cultivadas que permitam aos agricultores dar
continuidade a atividades agrícolas com ênfase no uso de sistemas
policultores e polivarietais?
b) Direitos de propriedade intelectual. Quais as ferramentas disponíveis para resguardar os direitos dos agricultores sobre suas variedades?
c) Acesso a recursos genéticos. Quais as consequências de propriedade privada/individual ou coletiva de variedades, se estas ainda podem ser importantes para relações de troca e reciprocidade entre
agricultores?
d)Retorno de resultados de pesquisas que envolvem conhecimento
tradicional. Que mecanismos têm sido usados para retornar informações geradas após obtenção de informações dos próprios agricultores? Quem tem tomado decisões para quem?
Como apresentado, as respostas a estas questões podem se beneficiar
das abordagens da ecologia humana, assim como da integração de abordagens e disciplinas que procuram entender de maneira ampla as relações do
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homem com o ambiente tropical. O conhecimento agrícola desenvolvido
pelo homem nas Américas é um importante aliado na manutenção deste legado, e mantém-se ainda operante, mas pouco explicitado.
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1. INTRODUÇÃO
As populações humanas têm habitado a Amazônia há pelo menos
12.000 anos (Roosevelt, 1989), desenvolvendo um amplo conjunto de práticas tradicionais e regras culturais relacionadas ao uso e manejo dos recursos naturais (Chernela, 1985, 1989; Hill e Moran, 1983; Meggers, 1985,
1991). Estudos sobre padrões de uso de recursos por populações humanas
são recentes na Amazônia (Castro, 2000). Algumas abordagens atuais são
as estratégias de pesca e manejo pesqueiro (Barthem, 1999a; Batista et al.,
1998; Begossi et al., 1999; Petrere, 1989, 1990a), conflitos associados aos recursos pesqueiros (Castro, 2000; Furtado, 1993, 1994; Hartman, 1989, 1992;
McGrath et al., 1993, 1994, 1999), diversidade cultural (Neves, 1995), manejo florestal e conservação (Anderson, 1990; Anderson e Ioris, 1992; Anderson et al., 1995; Brondízio et al., 1994).
A literatura tem enfatizado a grande diversidade biológica, porém a
frágil resiliência2 ecológica e acentuada oligotrofia em ecossistemas de
águas pretas amazônicos (Clark e Uhl, 1987; Goulding et al., 1988; Jacobs,
1988; Janzen, 1974; Junk e Furch, 1985; Sioli, 1985). As populações assentadas nestes ecossistemas caracterizam-se historicamente pela economia baseada no extrativismo de produtos florestais, pesca, caça e agricultura de
subsistência (Chernela 1985, 1986; Dufour 1983, 1987; Emperaire, 2000; Hill
e Moran, 1983; Moran, 1993; Ribeiro, 1995). Vários autores têm colocado a
oligotrofia dos solos e rios como principal fator limitante para o adensamento de populações humanas, motivo pelo qual o Rio Negro apresenta
uma das regiões mais desabitadas da Amazônia (Moran, 1991b, 1993). O
extrativismo, a agricultura, a pesca e a caça de subsistência têm sido apontados como as principais atividades no Rio Negro (Emperaire, 2000; Lescure et al., 1992, 1994; Pinton e Emperaire, 1992). Particularmente, o
extrativismo tem sido favorecido pela grande riqueza de recursos naturais,
como fibras vegetais, frutos, gomas, minérios, peixes ornamentais e até animais selvagens.
Assim, diversas estratégias têm sido apontadas para superar limitações ambientais, incluindo a agricultura itinerante com base no cultivo da
2. Conceito ecológico associado à estabilidade, representa a magnitude de distúrbio que
um sistema pode suportar antes de mover-se para um estado diferente (domínio da estabilidade) com diferentes controles sobre sua estrutura e função (Folke et al., 2002;
Holling, 1992).
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mandioca, dieta protéica baseada em animais silvestres com poucas evidências de domesticação animal e tecnologia material baseada em recursos
locais, bem como adaptações sociais, incluindo baixa densidade populacional, padrões dispersos e hierárquicos de assentamento, especialização
econômica e complexos sistemas de troca (Chernela, 1984, 1989; Dufour,
1983; Hill e Moran, 1983; Moran, 1991b; Ribeiro, 1995; Roosevelt, 1989;
Silverwood-Cope, 1990). Assim, diversas e complexas estratégias de utilização de recursos, desenvolvidas durante a ocupação humana na região,
transformaram o ambiente numa rica, porém frágil, base de subsistência
para esses povos.
Recentemente, as estratégias de subsistência das populações ribeirinhas na Amazônia vêm sendo afetadas por fatores como pressões de mercado, programas de desenvolvimento, intensificação dos conflitos pelo
acesso e uso de recursos naturais, degradação ambiental, crescimento
populacional, migrações e urbanização, aumentando os riscos sobre a conservação dos recursos em longo prazo (Browder e Godfrey, 1997; McGrath
et al., 1993, 1999; Moran, 1981; Oliveira, 1995; Parker, 1985). Assim, compreender como os recursos naturais são utilizados pelas populações locais é o
primeiro passo para o delineamento de propostas de conservação que garantam a sustentabilidade3 dos recursos às futuras gerações (Goodland,
1997; WCED, 1987).

2. METODOLOGIA
2.1 ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo localiza-se no município de Barcelos, localizado no
Médio Rio Negro, incluindo a cidade de Barcelos, e as comunidades rurais
de Carvoeiro, Cumaru e Piloto. A população urbana do município é de cerca de 24.121 habitantes, 33% residindo na área urbana (7.953) e 67% na área
rural (16.168) (Diegues, 2002). As comunidades de Piloto e Cumaru ficam a
20km e 80km respectivamente a noroeste de Barcelos, e Carvoeiro localizase a 80km a sudeste, próximo ao Rio Branco (Figura 3.1). Entre as comuni-

3. Desenvolvimento que reconhece a necessidade do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações encontrar suas próprias necessidades (WCED, 1987); implica em
não mudar os limites ecológicos na escala espaço-temporal que afetarão negativamente
os serviços ecológicos e o bem-estar humano, incluindo elementos econômicos, sociais e
ecológicos (Goodland, 1997).
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dades rurais estudadas residem 24 famílias (139 pessoas) em Carvoeiro, 25
famílias em Piloto e 12 famílias em Cumaru (Secretaria Municipal de Saúde, 1999).

Figura 3.1 Área de estudo.

2.2 COLETA DE DADOS
Os dados foram coletados através de entrevistas baseadas em questionários estruturados sobre a situação sócio-econômica dos moradores adultos (maiores de 18 anos), residentes na região por pelo menos um ano, ligados às atividades extrativistas. As entrevistas foram feitas no período de
09/01/99 a 12/02/99 nas comunidades de Carvoeiro, Cumaru e Piloto, e
de 10/03/99 a 18/05/99 e 09/99 a 12/99 na cidade de Barcelos. Foram entrevistadas 157 pessoas na cidade de Barcelos (86 homens e 71 mulheres) e
64 pessoas nas comunidades rurais de Carvoeiro, Piloto e Cumaru (38 homens e 26 mulheres).
Na segunda etapa de campo, foram sorteadas 40 unidades domésticas
em Barcelos, a partir de uma amostragem realizada ao acaso, através de
sorteio, nos bairros da cidade onde há maior concentração de pescadoresagricultores. Para o sorteio das unidades domésticas, foi escolhida, por sorteio, unidade doméstica como primeira unidade amostral, depois a quinta,
e assim sucessivamente, percorrendo-se as ruas do bairro até completar o
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número de casas. As residências que não eram de pescadores ou aquelas
que não tiveram interesse em participar da pesquisa foram excluídas, sendo amostrada a próxima que se enquadrasse nos critérios deste estudo. Em
Carvoeiro, foram sorteadas 10 famílias, correspondente a 40% da comunidade (n=24). A partir desta seleção, foram acompanhadas todas as atividades dos adultos responsáveis pelas atividades econômicas de cada unidade
doméstica (geralmente o casal) ao longo do dia através do método de observação direta (Bayley, 1982; Bernard, 1988; Bernard et al., 1994; Gross,
1984). Cada residência foi observada durante um dia (7:00 às 17:00 hs) no
verão (setembro a dezembro de 1999) e outro no inverno (março a julho de
2000), totalizando 67 dias de observação na área urbana (Barcelos) e 20 na
área rural (Carvoeiro). Os locais de caça, pesca e agricultura foram mapeados com GPS.

2.3 COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO
Os peixes consumidos pela população foram obtidos no Mercado Municipal de Barcelos, o porto da cidade ou diretamente com os moradores locais. Os exemplares foram fixados em formol a 10%, e posteriormente em
álcool a 70%. O material foi identificado por G. M. dos Santos e J. A. S.
Zuanon, e depositados na coleção Central de Peixes do INPA. Foram consultados ainda os trabalhos de Goulding et al. (1988) e Ferreira et al. (1998).
As espécies de aves e mamíferos foram identificadas quando possível através de guias de campo (Emmons, 1990; Sick, 1985). As plantas cultivadas
em quintais e roças foram coletadas com auxílio das famílias estudadas. As
espécies coletadas foram herborizadas, sendo posteriormente identificadas
por J. Tamashiro, Departamento de Botânica, UNICAMP, L. C. de Oliveira,
INPA, e com auxílio de guia de campo (Ribeiro et al., 1999).

2.4 ANÁLISE DOS DADOS
A análise dos dados foi baseada nos índices de Shannon-Wiener, a fim
de comparar a diversidade do uso de pescado entre as populações urbanas
(Barcelos) e rurais (Carvoeiro, Piloto e Cumaru), e entre diferentes estações
(inverno e verão). Comparações estatísticas dos índices de ShannonWiener foram feitas através do teste-t (Magurran, 1988), onde N = número
de citações e S = número de espécies (riqueza). Os índices de diversidade
para a pesca (Shannon-Wiener) foram calculados através do programa
Specdiv (para detalhes nos métodos, consultar Begossi, 1996).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS
A maior parte da população estudada é do próprio município de Barcelos, incluindo o Rio Negro e seus afluentes (rios Preto, Padauiri, Demene,
Quiuini e Caurés), região do Alto Rio Negro (Santa Isabel do Rio Negro e
São Gabriel da Cachoeira), e uma parcela menor de outras cidades do
Amazonas ou de outros Estados brasileiros (Tabela 3.1). O Rio Negro é
uma área peculiar pela sua elevada diversidade cultural (Ribeiro, 1995).
Entre os migrantes oriundos do alto curso do rio somam-se descendentes
de etnias como os Tukâno, Desâna, Içana, Baniwa, Baré e Yanomamis, entre outros. Aproximadamente 70% dos entrevistados moram no local há
menos de 20 anos. A intensificação das migrações internas no Rio Negro
neste período inverteu a proporção entre a população urbana e rural
mantida até 1970 (IBGE, 1995). Na Amazônia em geral, o processo de urbanização vem sendo intensificado a partir da década de 70 e, atualmente,
57% da população da Amazônia Legal (21 milhões) reside em áreas urbanas (Sydentricker-Neto, 2002).
Tabela 3.1 Procedência da população entrevistada (%).
Origem

1
2

Urbano

Rural

Total

Município de Barcelos

59

56

58

Alto Rio Negro

20

34

24

Outros Municípios1

10

6

9

Outros Estados2

1

2

1

Sem dados

10

2

8

Entrevistados

157

64

221

Manacapuru, Novo Airão, Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Purus, Tefé.
Roraima, Mato Grosso e Pará.

No Brasil em geral e na Amazônia em particular, dois padrões complementares de distribuição espacial têm sido reforçados desde a década
de 90: a diminuição das migrações internas de longa distância e o aumento
das migrações intra-regionais de curta distância (Cunha e Azevedo, 2001).
Tais movimentos intra-regionais de curta distância têm sido uma tendência
atual predominante não apenas na Amazônia, mas também em diversas
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regiões brasileiras (Berquó, 2001). Browder e Godfrey (1997) observam que
os movimentos intra-regionais na Amazônia consistem na terceira principal onda migratória da história brasileira, sendo caracterizados migrações
que ocorrem entre os espaços urbano e rural, e movimentos múltiplos dentro e entre centros urbanos.
No Rio Negro, as migrações intra-regionais têm seguido duas rotas
principais, das áreas rurais para os núcleos urbanos e do Alto para o Médio
Rio Negro. O fluxo de migrações campo-cidade pode ser explicado através
de um conjunto de fatores históricos e econômicos, associado ao declínio
das atividades extrativistas, despovoamentos sucessivos na época da colonização, falta de investimento em bens de produção, ausência de soluções
estatais para educação e saúde, inexistência de paz interétnica e isolamento
geográfico (Leonardi, 1999). As motivações para as migrações entre os entrevistados são várias, entre elas, a procura por melhores condições de
vida, incluindo emprego e saúde, término das atividades extrativistas, escassez de recursos e problemas com a posse da terra (Oliveira, 1995).
De modo geral, os migrantes indígenas escolhem os novos locais de
assentamento de acordo com as ligações agnáticas com os moradores já estabelecidos, podendo estes ser núcleos urbanos ou comunidades ribeirinhas. As famílias rurais que migram para o espaço urbano geralmente
mantêm as relações de reciprocidade com as comunidades de origem. Dessa forma, o contexto rural desempenha o papel de guardião de um estoque
simbólico e cultural, como valores definidores da diversidade étnica original e das relações econômicas orientadas pelo parentesco. Entre as conseqüências decorrentes do êxodo rural estão as mudanças demográficas concentração das populações que antes viviam espaçadas ao longo do rio
em núcleos urbanos, mudanças econômicas como deslocamento das atividades múltiplas de subsistência para atividades específicas (ex., pesca) e
desemprego urbano, e transformações culturais influenciadas pelas sociedades emergentes e pela urbanização (Oliveira, 1995).

3.2 AGRICULTURA NO RIO NEGRO
A agricultura no Rio Negro é caracterizada pelo uso de sistemas
itinerantes de corte-e-queima (coivara) e manejo de grande diversidade de
cultivares (Begossi et al., 2001; Peroni e Martins, 2000). O uso deste sistema
consiste numa estratégia adaptativa das populações humanas que vivem
em solos pobres de florestas tropicais (Moran, 1990). A agricultura em ge-
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ral limita-se a subsistência devido à baixa fertilidade dos solos (Chernela,
1987, 1989; Hill e Moran, 1983; Moran, 1991b, 1993).
Os agricultores locais identificam as terras propícias à agricultura baseados no conhecimento sobre taxonomia etnoecológica e qualidade do
solo. As plantas bioindicadoras de bons solos (“terra boa”) citadas são a
itaúba (Mezilaurus itauba), cupiúba (Goupia grabla), castanha (Bertholletia
excelsa), angelim (Leguminosae), louro-namoim (Ocotea sp, Aniba sp.), lacre
(Vismia spp.), embaúba (Cecropia sp.), jurubeba (Solanaceae) e cumati
(Myrtaceae). As terras impróprias para cultivo (“terra ruim”) incluem áreas de campina, solos muito arenosos, acidentados ou alagadiços, como
igapó e borocotozal.4 Os borocotozais são áreas alagadiças com predominância de palmeiras (Mauritia flexuosa, Oenocarpus bataua), sorva (Couma
sp.), tucano-patauá (Sacoglottis guianensis) e outras espécies. As populações
indígenas do Alto Rio Negro também utilizam a taxonomia etnoecológica
para identificar solos inapropriados à agricultura; caatingas e igapós, por
exemplo, são evitados para agricultura pelos Tukânos no alto curso do rio,
devido à baixa fertilidade e inundações sazonais, respectivamente (Chernela, 1989; Dufour, 1983; Moran, 1991b). Chernela (1989) coloca que as
proibições culturais de praticar agricultura no igapó entre os Tukano têm
como conseqüência a manutenção da produtividade pesqueira, já que esta
é dependente do material alóctone (ex.,. frutas e insetos) proveniente da
floresta inundada.
Os solos são classificados em arenosos e argilosos, de modo semelhante ao Alto Rio Negro (Ribeiro, 1995). Os solos arenosos (“terra areiusca”)
são indicados para o cultivo de cana (Saccharum officinarum), mandioca
(Manihot esculenta), cará (Dioscorea spp.) e abacaxi (Ananas sp.); nos solos argilosos (“terra barrenta”) cultiva-se mandioca e banana (Musa paradisiaca).
As roças são colocadas em áreas de terra-firme, capoeiras antigas ou
áreas de floresta madura, preferencialmente próximo a cursos d’água como
rios e igarapés. O local é utilizado de uma a três vezes, dependendo da fertilidade do solo. Na floresta primária planta-se até três vezes, e em capoeira
cultiva-se no máximo duas vezes. A manutenção de várias roças é uma
4. Lugar alagadiço impróprio para agricultura, descrito pelos agricultores como “terra feia,
cheia de buraco... onde tem patauá não presta pra plantio, terra toda trancada de raiz...e a maioria
da terra nessa região é assim...esse que dá onde não dá mandioca bonita” (Barcelos, 3/11/99);
“às vezes tem muito aqueles buracos que alaga, aí não presta... é porque tem mato feio, cheio de capim pro gado, só que ele é feio” (Carvoeiro, 10/12/99).
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prática utilizada para garantir a subsistência da unidade familiar. Os agricultores cultivam duas a três roças: roça nova, colocada no ano corrente para
ser utilizada no ano seguinte, e roça madura, plantada no ano anterior e usada no ano corrente. As roças antigas (dois anos ou mais) continuam sendo
visitadas para a coleta de frutos comestíveis, plantas medicinais e caça, a
exemplo de outras populações que praticam agricultura itinerante em florestas tropicais, incluindo indígenas (Posey et. al., 1984), caboclos (Moran,
1990) e caiçaras (Peroni e Martins, 2000).
Os roçados têm tamanho médio de meia a uma quadra (0,5 a 1 ha), similar a outras áreas já estudadas no Rio Negro (Chernela, 1989; Peroni e
Martins, 2000). Os roçados maiores que um hectare no Rio Negro pertencem em geral a grupos comunitários (ajuris),5 enquanto os roçados menores
são cultivados para subsistência. No Parque Nacional do Jaú, também de
águas pretas, estudos mostram que o cultivo de uma quadra pelas populações locais produz anualmente em média 60 a 65 sacas de farinha (450-500
kg) (Fundação Vitória Amazônica, 1998).
Os agricultores processam a mandioca na “casa de forno” ou “casa de
farinha”, localizada nas imediações da roça (“sítio”) ou da casa (“quintal”).
A tecnologia mais utilizada é o motor a diesel (90%), em menor escala, métodos manuais como a roda de madeira (9%). O ralo manual, da cultura
material Baniwa (Ribeiro, 1995), é menos freqüente mas ainda utilizado por
algumas famílias indígenas do Alto Rio Negro.
Os principais itens cultivados nos roçados estão na Tabela 3.2.
As plantas cultivadas incluem espécies nativas e introduzidas, produto da herança indígena somada ao conhecimento europeu e africano
(Amorozo e Gely, 1988). O conhecimento e manejo envolvem o cultivo de
plantas com alta diversidade inter e intraespecífica. Como exemplo, foram
registradas 31 etnovariedades de mandioca-brava, 9 etnovariedades de
cará e 7 etnovariedades de banana. A mandioca é a principal planta cultivada nas roças; seu uso há milênios por populações humanas na Amazônia
é considerado um fator de adaptabilidade à pobreza de nutrientes dos solos pobres em florestas tropicais (Moran, 1990).

5. Mutirão em nhengatu, consiste na reunião de parentes e/ou amigos para abertura, plantio ou limpeza do roçado. Os ajuris são formas de solidariedade através dos quais se estreitam os laços de amizade.

54 Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia

Tabela 3.2 Plantas cultivadas nas roças do Médio Rio Negro (Urbano: Barcelos;
Rural: Carvoeiro; n = 32 roças; espécies presentes em mais de 1% observações;
Usos: a = alimento, m = medicinal; c = construção; r = uso ritual).
Nome local

Espécie

Família

Usos

Lauraceae

a,m

Bromeliaceae

a,m

Abacate

Persea americana Mill.

Abacaxi

Ananas sp.

Abiu

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.

Sapotaceae

a,m

Açaí

Euterpe precatoria Mart.

Arecaceae

a,m,c

Amor-crescido

Portulaca sp.

Portulacaceae

m

Ariã

Dioscorea sp.

Dioscoriaceae

a

Bacaba

Oenocarpus bataua Mart.

Arecaceae

a

Banana

Musa paradisiaca

Batata

Ipomea batatas (L.) Lam.

Beribá

Rollinia mucosa (Jacq.) Baillón

Caapi, cipó-pajé

Banisteropsis caapi Morton.

Musaceae

a,m

Convolvulaceae

a

Annonaceae

a

Malpighiaceae

r

cacau

Theobroma cacao L.

Caju

Anacardium occidentale L.

Sterculiaceae

a

Anacardiaceae

a,m

Cana

Sacharum officinarum L.

Capim-cidreira

Lippia sp.

Capim-santo

Cymbopogon citratus

Cará

Dioscorea spp.

Dioscoriaceae

a

Castanha

Bertholetia excelsa Humb. & Ponpl.

Lecythidaceae

a,m,c

Cebolinha

Allium fistulosum

Cominho

Schkuria sp.

Cubiu

Solanum sessiliflorum Dunal.

Solanaceae

a

Cuia

Crescentia cujete L.

Bignoniaceae

m,c

Cupuaçu

Theobroma grandifolium (Willd. Ex.
Spreng) K.Schum.

Sterculiaceae

a

Poaceae

a

Verbenaceae

m

Poaceae

m

Liliaceae

a

Asteraceae

a,m

Feijão

Phaseolus vulgaris L.

Fabaceae

a

Fruta-pão

Artocarpus incisa L.

Moraceae

a

Gerimum

Curcubita sp.

Curcubitaceae

a

Goiaba

Psidium guajava L.

Myrtaceae

a,m

Graviola

Annona muricata L.

Annonaceae

a

Ingá

Ingá spp.

Mimosaceae

a

Jaca

Artocarpus heterophyllus

Moraceae

a

Jambo

Eugenia jambos

Myrtaceae

a

Laranja

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Rutaceae

a,m

Limão-galego

Citrus aurantifolia Swingle

Rutaceae

a,m

Limão-tangerina

Citrus reticulata Blanco

Rutaceae

a,m
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Tabela 3.2 Plantas cultivadas nas roças do Médio Rio Negro (Urbano: Barcelos;
Rural: Carvoeiro; n = 32 roças; espécies presentes em mais de 1% observações;
Usos: a = alimento, m = medicinal; c = construção; r = uso ritual) (continuação).
Nome local

Espécie

Família

Usos

Macaxera

Manihot esculenta Crantz

Euphorbiaceae

a

Manga

Mangifera indica L.

Anacardiaceae

a,m

Maracujá

Passiflora nitida

Passifloraceae

a,m

Maxixe

Cucumis anguria

Curcubitaceae

a

Melancia

Citrullus vulgaris Schrad.

Curcubitaceae

a

Milho

Zea mays L.

Paca

Cyclanthus sp.

Patauá
Pimenta

Poaceae

a,m

Cyclantaceae

r

Oenocarpus bacaba Mart.

Arecaceae

a

Capsicum annum

Solanaceae

a

Pimenta de Cheiro

Caryocar villosum

Solanaceae

a

Pupunha

Bactris gasipaes Kunt.

Arecaceae

a,m

Quiabo

Abelmoschus esculentus

Malvaceae

a

Tucumã

Astrocaryum aculeatum G. Mey.

Arecaceae

a,m

Umari

Poraqueiba sericea Tul.

Icacinaceae

a,m

Urucum

Bixa ollerana L.

Bixaceae

a,m

A mandioca-brava é a principal planta cultivada no Rio Negro, dada
sua adaptação às condições oligotróficas da região, incluindo alta
toxicidade como adaptação à herbivoria. Há mais de 100 variedades de
mandioca documentadas no Alto e Médio Rio Negro, produto do longo
tempo de manejo e seleção por populações humanas (Dufour, 1983; Peroni,
2002). Segundo Dufour (1983), as diferenças varietais são identificadas em
termos de sabor, cor dos tubérculos e facilidade de cozimento. Além destes
fatores, foram mencionados aspectos relacionados ao tamanho da planta,
cor dos pecíolos, estrutura da folha, tempo de colheita e outros.
Quanto à divisão de trabalho na roça, a derrubada da floresta (coivara)
geralmente é trabalho masculino, apesar das mulheres auxiliarem na retirada dos galhos menores. Os homens utilizam terçado para roçar e machado para derrubar as árvores maiores e, eventualmente, serra elétrica. A manutenção das roças, colheita e replante são atividades femininas, com eventual participação de homens e crianças. As mulheres geralmente vão à roça
acompanhadas de pelo menos um filho ou filha adolescente, e às vezes
pela família toda. As crianças começam a auxiliar nos trabalhos de agricultura, pesca, extrativismo de frutos e processamento dos alimentos e ativi-
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dades domésticas (cozinhar, lavar, etc.) a partir dos 7 anos, sendo tal participação importante no processo de aprendizagem, além de contribuir para
a economia das famílias ribeirinhas.
A agricultura é a atividade central das populações rurais, sendo praticada por 90% das famílias estudadas (n=47). Em contraste, apenas 37%
das famílias urbanas (n=94) ainda cultivam roçados, sendo que 13% destas
ainda mantêm suas áreas de cultivo originais. As famílias abandonam gradualmente a agricultura à medida que migram para o espaço urbano, centralizando suas atividades na pesca comercial e no extrativismo de açaí. Os
argumentos para o abandono da agricultura são as restrições de espaço físico, furtos constantes nas imediações da cidade, falta de incentivo políticoeconômico ao pequeno produtor e perda do acesso à terra devido à crescente privatização.

3.3 IMPLICAÇÕES DO USO E MANEJO DA DIVERSIDADE PARA A
CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA
As práticas de manejo local, incluindo regras locais no uso dos recursos naturais, ocorrem em diferentes populações nativas do mundo (Gadgil
et al., 1993). Exemplos de práticas de manejo indígena na Amazônia são as
ilhas florestais de alta diversidade (apetê), resultante do manejo florestal pelos Kayapó (Posey, 1983), florestas antropogênicas manejadas e trechos de
solos férteis (terra-preta-de-índio), ambos produto de intenso manejo por
populações indígenas no passado (Balée, 1989, 1996, 1998; Neves, 1997).
Entre os povos amazônicos, o manejo da diversidade de espécies, como a
mistura de plantas anuais e perenes, plantio e abandono de roçados e manejo agroflorestal têm como conseqüência o aumento da heterogeneidade
do habitat e da diversidade dos recursos biológicos disponíveis (Berkes e
Folke, 1998). Alguns exemplos são os sistemas agroflorestais (Posey, 1983,
1986), roças caiçaras (Peroni, 2002) e manejo florestal por caboclos
(Anderson, 1990; Anderson et al., 1995). No Rio Negro, a elevada diversidade de espécies manejadas pode constituir ainda uma adaptação à baixa
produtividade do ecossistema e às imprevisibilidades sazonais.
O uso e manejo de recursos por populações nativas contribuem em alguns casos para o aumento da diversidade biológica e da resiliência do
ecossistema (Berkes e Folke, 1998). Em termos ecológicos, a manutenção da
biodiversidade é importante pela redundância das características funcio-
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nais e ciclo de nutrientes mais eficiente (Folke et al., 1996, 2000). Assim
como a redundância de espécies é uma forma de assegurar a resiliência do
ecossistema (Folke et al., 2000), o manejo da diversidade é uma segurança
para a resiliência dos sistemas sociais locais.
Muitos grupos humanos mostram um integrado sistema sócio-ecológico, resultado de um longo período de adaptação; em alguns casos as práticas de subsistência levaram a um aumento da diversidade biológica,
como é o caso das florestas tropicais (Balée, 1989, 1996, 1998; Posey, 1983,
1986, 1987). Entretanto, algumas práticas com relação ao uso dos recursos
naturais vêm sendo diluídas ou mesmo perdidas em sociedades tradicionais ou locais (Gadgil et al., 1993).
Fatores como migrações, urbanização e inovações tecnológicas têm
sido indicados como os agentes mais importantes das mudanças recentes
em diversas regiões, incluindo a Amazônia (Furtado, 1993; McGrath et al.,
1993, 1999). No Rio Negro, o abandono da agricultura tem promovido a
perda de acesso à terra pelos nativos concomitante à apropriação dos espaços por grandes proprietários, erosão dos conhecimentos locais sobre manejo da biodiversidade e deslocamento das múltiplas atividades para a
pesca. Além disso, o conhecimento e manutenção da diversidade de cultivares e tradições associadas ao preparo dos derivados da farinha desaparecem com o abandono da agricultura.
Como conseqüência, o processo de desacoplamento dos grupos tradicionais com seus recursos pode reduzir a resiliência dos sistemas sociais,
ecológicos e econômicos das populações locais (Berkes, 1999). Segundo
Berkes et al. (1993), a perda do conhecimento tradicional tem sido atribuída
às inovações tecnológicas, pressões devido ao crescimento populacional,
quebra dos sistemas tradicionais sociais, perda do controle das populações
locais sobre áreas e recursos, e mudanças de visão devido à urbanização.
Como exemplificado por Bergh e Straaten (1994), as inovações tecnológicas
e o aumento da densidade populacional em sociedades com economia baseada na pesca, caça e agricultura podem causar a degradação dos recursos
locais, ilustrando que nem todas as práticas nativas são conservacionistas.
Portanto, o envolvimento das comunidades locais com a conservação é extremamente importante, especialmente onde grupos tradicionais têm perdido seu acesso às áreas de recursos.
Neste aspecto, as populações rurais remanescentes do Rio Negro são
as guardiãs do estoque cultural e simbólico, como as práticas de agricultu-

58 Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia

ra e preparo da farinha de mandioca, atividades cada vez mais abandonadas pela população urbana.

3.4 A PESCA NO RIO NEGRO
A pesca é uma das atividades centrais da economia dos ribeirinhos do
Médio Rio Negro. A criação de animais domésticos é rara, à exceção de algumas galinhas e porcos, e a maioria da população local depende direta ou
indiretamente da pesca para sobrevivência. A pesca é uma das atividades
centrais não apenas dos povos do Rio Negro, mas das populações amazônicas em geral. Segundo Goulding (1999), há em torno de 200.000 pessoas
na Amazônia que dependem da pesca.
O peixe é o recurso sustentável mais valioso explorado nos rios amazônicos, de grande relevância econômica e nutricional para a Amazônia em
geral. Além de principal fonte protéica das populações amazônicas, a pesca
cumpre importante papel social ao absorver parte da mão-de-obra ativa
dos núcleos urbanos, auxiliando na redução da taxa de desemprego
(Barthem, 1999b).
A pesca é a principal atividade masculina em Barcelos. Os pescadores podem ser divididos em duas categorias: pescadores profissionais, que se dedicam totalmente às atividades de pesca, e pescadores-agricultores, que dividem
o tempo entre as atividades de pesca, caça, extrativismo e/ou cultivo de subsistência. Bayley e Petrere (1989) e Petrere (1990a) revisam o status atual dos
pescadores amazônicos de acordo com seu grau de profissionalização, definindo quatro categorias: pescador-lavrador, pescador-morador, pescador profissional e pescador itinerante. Exceto pelos itinerantes, definidos pelo autor
como profissionais especializados que surgiram com a construção de grandes
represas, todas as demais categorias são encontradas em Barcelos.
Além do pescado comestível, um dos principais recursos econômicos
da população local, os peixes ornamentais, orientados principalmente para
o mercado externo, figuram como um dos produtos de importância econômica regional do Médio Rio Negro. A pesca de peixes ornamentais é efetuada nos afluentes do Rio Negro (igarapés), principalmente nas regiões acima de Barcelos (Santa Isabel do Rio Negro). Muitos pescadores de peixes
ornamentais, ou “piabeiros”, se dedicam à pesca de peixes comestíveis durante o inverno, quando a captura de peixe ornamental é interrompida por
causa do período de defeso das espécies.
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O Brasil exporta anualmente entre 15 e 20 milhões de peixes ornamentais para os Estados Unidos, Europa e Ásia, 90% provenientes do Estado do
Amazonas, incluindo Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Apesar de Barcelos despontar como maior exportador de peixe ornamental do Amazonas, fatores como a concorrência com outras regiões amazônicas, sobretudo Altamira, Xingu e Tocantins, a retração do mercado internacional e a escassez crescente das espécies mais exploradas de peixes ornamentais têm
levado muitos piabeiros a abandonar a captura de peixes ornamentais e
migrar para a pesca comestível. A pesca comercial de peixes ornamentais
tem causado o esgotamento dos estoques naturais e a extinção local das espécies mais exploradas, como o cardinal (Paracheiroidon axelrodi) e acarádisco (Symphisodon spp.) no Médio Rio Negro (Leite e Zuannon apud
Crampton, 1999).

3.5 AMBIENTES DE PESCA
A bacia amazônica apresenta a maior diversidade de peixes do planeta, com 2.300 espécies descritas, e alguns autores consideram que pelo menos 30% das espécies ainda não foram descritas e que a diversidade total
pode chegar a 5.000 espécies, o que corresponde a 25% da diversidade total
estimada nos sistemas de água doce do mundo (Goulding, 1999). O Rio Negro, excetuando-se seus tributários, tem mais de 700 espécies, o equivalente a pelo menos o dobro de todas as espécies dos rios europeus, constituindo, além disso, importante reduto de espécies endêmicas (Goulding et al.,
1988).
Outra peculiaridade com relação aos rios de águas pretas, incluindo o
Rio Negro, é a dependência do material alóctone (ex. frutas, invertebrados,
detritos) proveniente da floresta inundada (igapó) na manutenção da cadeia
trófica dos animais aquáticos (Goulding, 1980).
O conhecimento dos diferentes ambientes e da distribuição espaçotemporal dos recursos pesqueiros é essencial na dinâmica de uso pelas populações ribeirinhas. As zonas ecológicas de extração de recursos são
categorizadas pela população local em rio (canal principal), paraná (canal
entre um rio e um lago, ou entre dois rios), igarapé (pequeno curso d’água),
lago (“lago de boca franca” desemboca no rio e “lago central” desemboca
em paraná ou terra), boca de rio ou de lago, igapó (floresta inundada), costa (litoral do rio), furo (canal dentro do igapó que liga um canal a outro), remanso
(banco de areia), ressaca (canal antigo), ilha, queimada (subcategoria de ilha
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que sofre incêndios antrópicos ou naturais), damiçá (área de terra-firme ligada ao continente que na época da inundação se transforma temporariamente numa ilha), chavascal,6 restinga,7 campina (praia com vegetação rasteira) e praia (local com areia nua, sem nenhum tipo de vegetação). As restingas e chavascais são descritas também em ecossistemas de águas brancas,
como é o caso de Mamirauá no Rio Solimões (Ayres et al., 1999). Segundo
Goulding et al. (1988), ao contrário dos rios de águas brancas como o Rio
Solimões e Rio Amazonas, o Rio Negro é pobre em vegetação aquática devido à baixa penetração de luz e nutrientes limitados. Apesar de pouco freqüentes, tais áreas com vegetação aquática são importantes para o forrageio de certas espécies, como o peixe-boi (Trichechis insignis). A paisagem
do Rio Negro sofre variações cíclicas no nível da água e o uso de cada zona
ecológica depende das flutuações espaço-temporal dos recursos. Por exemplo, as restingas, campinas, damiçás e praias arenosas aparecem no verão e
desaparecem no período das inundações. Durante o verão, tais sítios são
importantes para a captura de adultos e ovos de quelônios e animais de
caça (ex., cotia e macaco).

3.6 ÁREAS DE PESCA E TIPOS DE TRANSPORTE
A escolha dos locais de pesca baseia-se na experiência pessoal de cada
pescador e na sua capacidade logística de explorar sítios mais distantes. Os
pescadores urbanos exploram uma vasta área de pesca que abrange os limites de município de Santa Isabel do Rio Negro ao Norte, e Rio Branco no
Estado de Roraima ao Sul (Figura 3.2). A maioria das pescarias (67%) é efetuada no Rio Negro, e uma parcela menor (25%) nos seus tributários. Os
afluentes do Rio Negro, como os rios Demene, Caurés e Quiuini, estão entre os sítios mais importantes para pesca de quelônios e caça de animais silvestres.

6. Os chavascais consistem em brejos baixos com vegetação fechada que sofrem longo período de inundação (6 a 8 meses), usualmente localizado atrás das restingas. Algumas espécies vegetais aquáticas citadas que caracterizam o chavascal foram a aninga (espécie não coletada), arapari (Macrolobium acaccifolium), carauaçú (Coccoloba sp.) e cabibi (Parkia spp.).
7. As restingas consistem numa vegetação transicional entre igapó e floresta. A restinga
alta apresenta fisionomia similar, mas composição florística diferente das florestas de
terra-firme, estando sujeita a inundações periódicas (2 a 4 meses). A restinga baixa consiste numa vegetação de transição, em geral localizada ao longo de canais e lagos, sujeita
a 4 a 6 meses de inundação (Ayres et al., 1999).
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Os veículos motorizados consistem no principal meio de transporte
dos pescadores urbanos (90%), incluindo canoas motorizadas ou “rabetas”
(3 a 5 HP) e motores de centro (7 a 36 HP) e canoa a remo (10%) (Figura
3.3). Os barcos mais potentes (18 a 26 HP) geralmente pertencem aos comerciantes locais, que contratam pescadores para trabalhar como embarcados.8 A preferência por veículos motorizados é associada à pouca oferta de
pescado nas imediações da cidade e, conseqüentemente, maior distância
dos pesqueiros, situados pelo menos três horas a remo.
Embora sejam utilizados transportes motorizados até os pesqueiros,
as pescarias são efetuadas individualmente em pequenas canoas a remo
nos rios, lagos e igapós. Em contraste com a pesca profissional e motorizada em Barcelos, nas comunidades rurais9 todas as pescarias são efetuadas
no Rio Negro próximo às comunidades (raio de até 20 km), sendo 70% com
canoa a remo e 30% com “rabetas”.

2%
3%
3%

Rio Negro
Rio Aracá

3%

Rio Caurés

4%

Rio Quiuini

8%

Rio Demene
Rio Itu
Rio Jufaris

10%
67%

Outros

Figura 3.2 Locais de pesca utilizados pelos pescadores urbanos
(n = 117 pescarias).

8. Os embarcados recebem por kg de peixe capturado ou a metade da produção total
(“meieros”). Os preços pagos aos pescadores embarcados em Barcelos variam de R$0,40
a 0,90/kg de peixe (12/06/00).
9. 50% dos moradores tem “rabeta” em Piloto; a comunidade de Cumaru tem uma canoa
motorizada para transportes comunitários até Barcelos.

Área geográfica

62 Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia

Rural

Urbano

0

50
100
Frequência relativa

Canoa a remo
Barco motorizado

Canoa motorizada
Barco alugado

Figura 3.3 Tipos de embarcações (%) utilizadas pelos pescadores urbanos
(n = 117) e rurais (n = 47). (Urbano: Barcelos; Rural: Carvoeiro, Piloto e Cumaru).

3.7 TECNOLOGIAS DE PESCA
As populações ribeirinhas do Rio Negro empregam basicamente
tecnologias de pesca artesanais. Foi registrado o uso de 14 tecnologias de
pesca (Quadro 3.1), cujas descrições detalhadas são encontradas na literatura (Castro, 2000; Furtado, 1993; Petrere, 1978, 1990a; Smith, 1979, 1981a).
O emprego das tecnologias difere de acordo com os objetivos da pesca,
incluindo subsistência ou comercialização, tipo e sazonalidade dos recursos
explorados. Os apetrechos utilizados na pesca comercial são a zagaia,
espinhel, malhadeira e arpão (Tabela 3.3). A zagaia, espinhel e malhadeira
correspondem às tecnologias com maior taxa de captura de biomassa na
zona urbana, mais orientada para pesca comercial; nas comunidades rurais, as técnicas mais empregadas por pescado são o arpão, espinhel e caniço. A zagaia é preferida pela maior facilidade de visualização do pescado
no igapó, e maior seletividade de espécies comerciais (“peixes escolhidos”)
incluindo tucunarés, carás e outros. O espinhel é a segunda tecnologia mais
utilizada na captura de peixes e quelônios, para fins de subsistência e
comercialização. O “espinhelão” (anzol no 2) é utilizado para captura de
peixes lisos e o “espinhelinho” (anzol no 12 e 14) é utilizado para captura de
quelônios. No Baixo Amazonas, espinhéis são usados para capturar tambaqui, também frugívoro (Goulding, 1981). O uso de malhadeira pela população local é restrito devido ao alto custo de aquisição e menor seletividade
das espécies comercializadas. A introdução das tecnologias contemporâneas de pesca na Amazônia, como malhadeira e tarrafa, ocorreu no início dos
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anos 70 (Queiroz, 1999), e estas consistem na técnica mais utilizada atualmente nos rios de águas brancas (Barthem, 1999a; Goulding, 1983; Petrere,
1990a).
Quadro 3.1 Apetrechos de pesca utilizados pelos pescadores do Rio Negro.
Apetrecho

Descrição

Arpão

Ponta metálica bidentada fixa numa haste de madeira, semelhante à
zagaia, utilizado para capturar animais grandes.

Cacuri

Armadilha fixa confeccionada com fibras naturais de palmeiras e
cipós.

Caniço

Linha e anzol, com chumbo (poita) ou não, presos numa haste de
madeira flexível.

Espera10

Linhas individuais com anzóis penduradas em árvores na beira do
rio ou no igapó para captura de peixes lisos e quelônios.

Espinhel

Conjunto de 25 a 100 anzóis ligados por uma linha de náilon,
separados 20cm, suspendidos na vegetação do igapó.

Foguetinho

Haste com linha e anzol fixa no solo, captura animais que se
alimentam no litoral do rio à noite, usado na captura de peixes lisos.

Jaticá

Instrumento pontiagudo de metal preso a uma haste de madeira;
usado para capturar animais atraídos por anzóis iscados e presos
num isopor (“camorim”) ou fixados a uma haste de madeira
(“baliza”).

Linha comprida

Linha de náilon com anzol.

Malhadeira

Malha de 45 a 80mm para captura de peixes médios, e 80 a 300mm
para peixes grandes e quelônios; colocadas em lagos, rios ou
“ressacas”.

Matapi

Armadilha fixa consistindo num tubo longo com um funil interno,
com uma ou duas entradas ou “bocas”, construída com fibras
naturais.

Mergulho

Captura direta de quelônios no igapó, lagos ou tabuleiros.

Pinauaca11

Pano vermelho usado como isca, preso à linha e anzol.

Viração12

Captura de quelônios nos sítios de nidificação (tabuleiros).

Zagaia

Tridente de metal preso a uma haste de madeira (2,5 m), usado com
holofote nas pescarias noturnas para captura de peixes que
descansam perto da superfície entre troncos e galhos submersos no
igapó.

10. Conhecido como “rapazinho” no Baixo Amazonas (Castro, 2000).
11. Chamada de “xururu” no Xingú (Petrere, 1990b).
12. Descrito por Rebêlo e Pezzuti (2000).

64 Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia

Tabela 3.3 Distribuição da captura total de pescado (kg) por tecnologia de pesca
(Urbano: Barcelos; Rural: Carvoeiro, Piloto e Cumaru).
Tecnologia

Urbano

Rural

Total

(n = 117)

(n = 47)

(n = 164)

Zagaia

4119

26

4144

Espinhel

2189

223

2411

Malhadeira

1062

87

1149

Arpão

300

290

590

Caniço

177

108

284

Linha comprida

71

71

Armadilhas

29

29

Pinauaca

15

15

Espera

1

1

Total

7663

732

8695

As comparações de captura por unidade de esforço mostram uma
maior eficiência das tecnologias contemporâneas, o que explica sua predominância de uso entre os pescadores comerciais. Smith (1981a) observou que as malhadeiras e tarrafas capturam 34 e 10 kg/homem/hora
respectivamente, enquanto as tecnologias artesanais produzem 0,7 a 4
kg/homem/hora. Assim, a rápida substituição das tecnologias artesanais por tecnologias modernas tem como conseqüência uma maior produção com menor esforço de pesca, entretanto pode levar os recursos
pesqueiros à exaustão mais rapidamente.
As tecnologias mais empregadas para a pesca de subsistência são o caniço, linha comprida, espinhel, pinauaca e armadilhas fixas. A pinauaca é utilizada para captura do tucunaré, sendo usada também pelos índios Kayapó
e por pescadores de águas brancas (Barthem, 1999a; Petrere, 1990b). As armadilhas fixas, matapi e cacuri, são colocadas em igarapés, igapós e paranás
no período de enchente, após esta fase fica mais difícil sua instalação devido ao aumento do nível de água do rio. As armadilhas de pesca são iscadas
com frutos de palmeiras como bacaba (Oenocarpus bacaba), mandioca ou
carne de peixe para atração de diversas espécies, incluindo peixes e quelônios. Armadilhas fixas são amplamente empregadas por grupos indígenas nas pescarias em corredeiras do Alto Rio Negro (Chernela, 1989,
1994; Ribeiro, 1989, 1995).
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Não foi observado o uso de venenos para peixes como o timbó, citado por Chernela (1989) no Alto Rio Negro, embora haja a ocorrência
desta planta na região estudada. O uso de explosivos ou bombas caseiras, introduzido no século 19 por pescadores portugueses (Goulding,
1983), também não é comum, nem tampouco os pescadores assumem
utilizá-lo. Entretanto, o uso esporádico desta técnica foi evidenciado
através de um acidente tragicamente fatal com um dos pescadores em
Barcelos após o término do campo em 2001.

3.8 COMPOSIÇÃO DAS ESPÉCIES CAPTURADAS
Foram registradas 76 espécies de peixes comestíveis e 4 espécies de
quelônios aquáticos capturados nas pescarias (n=162), incluindo 71 espécies na área urbana (n = 117 pescarias) e 50 na área rural (n = 47). As
espécies mais capturadas por pescaria foram os carás (Hoplarchus,
Astronotus, Heros) e tucunarés (Cichla spp.), pacus (Metynnis, Myleus),
aracus (Leporinus spp.), piranhas (Serrasalmus, Prystobrycon), peixes lisos
(Brachyplatystoma, Phractocephalus, Rhandia, Leiarus, entre outros) (Figuras 3.4 e 3.5).
Os índices de diversidade de pescado não diferiram estatisticamente entre as áreas urbana (H’ = 3,71) e rural (H’ = 3,69; t = 0.24, gl =162;
p > 0, 05). A composição de captura de espécies apresenta similaridades
entre as áreas urbana e rural, entretanto a proporção das espécies varia
em função dos objetivos da pesca, incluindo subsistência e comercialização. As comunidades rurais apresentam captura mais equitável
entre diversas espécies, evidenciando menor seletividade na pesca de subsistência. Aproximadamente 10 espécies compõem 80% das capturas na
área urbana, padrão este observado também em outras áreas de pesca comercial da Amazônia (Barthem, 1999a; Petrere, 1989; Smith, 1981a). As
principais espécies comercializadas incluem o tucunaré (Cichla spp.),
cará-barú (Uaru uphiacantoides), carauaçu (Astronotus cassiprinis), aracubranco (Leporinus agassizi), piranha-fula (Serrasalmus rhombeus), pacugalo (Myleus schomburgky).
Foram observadas diferenças com relação à composição de algumas
espécies capturadas em Barcelos e Carvoeiro em decorrência de diferenças geográficas na distribuição das espécies. A maior freqüência de capturas de jaraqui (Semaprochilodus spp.), tartaruga (Podocnemis expansa) e
pirarucu (Arapaima gigas) em Carvoeiro pode estar associada a dois fa-
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tores, a) maior proximidade do Rio Branco, distribuição geográfica e sistema de águas brancas mais produtivos, e/ou b) menor densidade
populacional humana e, portanto, menor competição de pescadores.
Os quelônios mais capturados e as respectivas tecnologias empregadas por espécie estão na Tabela 3.4. A ordem decrescente de freqüência
de captura foi o cabeçudo (Peltocephalus dumerilianus), irapuca (P.
erythrocephala), tartaruga (P. expansa) e tracajá (P. unifilis), este último
presente em apenas 3 pescarias (n=162). As duas últimas espécies são
mais vulneráveis aos riscos de extinção. Os dados aqui apresentados
concordam com estudos realizados por Rebêlo e Pezzuti (2000) no Parque Nacional do Jaú e na cidade de Novo Airão, ambos no Rio Negro,
onde os autores mostram maior declínio das populações de tartaruga e
tracajá. Segundo os autores, os principais fatores de declínio destas populações são a coleta de ovos e a pesca extrativista, incluindo o comércio
clandestino para os grandes centros urbanos.
Outros (31 spp)
18%
Filhote
3%
Surubim
3%
Aruanã
4%
Quelônios
5%
Traíra
6%

Piranha
7%

Cará
17%

Tucunaré
15%

Aracu
9%

Pacu
13%

Figura 3.4 Distribuição das espécies capturadas por pescaria
na zona urbana (Barcelos; n=117 pescarias).

O uso de diferentes tecnologias varia de acordo com os hábitos alimentares e os padrões de mobilidade de cada espécie. A malhadeira é
menos seletiva, capturando ampla diversidade de espécies, enquanto a
zagaia é extremamente seletiva, capturando peixes noturnos que descansam à noite no igapó, como tucunarés, aruanãs e carás. Algumas
tecnologias são espécie-específicas. Como exemplo, o jaticá, a viração e o
mergulho em lagos são técnicas empregadas exclusivamente na pesca de
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quelônios. O arpão é utilizado na captura de espécies de grande porte,
como pirarucu (Arapaima gigas) e peixe-boi (Trichechis insignis).

Outros (19 spp.)
25%

Cará
7%

Tucunaré
6%

Pacu
19%

Pirarara
Peixe-boi 2%
2%
Araripirá
3%

Aracu
9%

Quelônios
11%
Traíra
2%

Piranha
14%

Figura 3.5 Distribuição das espécies capturadas por pescaria na zona rural
(Carvoeiro, Piloto e Cumaru; n=47 pescarias).

3.9 AS ATIVIDADES DE CAÇA
A caça de subsistência consiste numa atividade sazonal relevante
para algumas populações amazônicas em complementação à pesca (Figura 3.6) (Begossi e Braga, 1992; Begossi et al, 1999; Bodmer et al., 1994,
1999; Moran, 1993; Robinson e Redford, 1992, 1994). No presente estudo, foram efetuados 119 registros de animais caçados em 75 entrevistas
e 97 dias de observação. Nas entrevistas, 53% dos entrevistados disseram que caçam e 78% destes caçaram há menos de um mês nas comunidades rurais (n=27), e 44% dos entrevistados disseram que caçam, porém 61% mencionaram que não haviam caçado há mais de dois meses
na zona urbana (n=48). Durante o período de observações, foi efetuado
maior número de registros de caça na cidade pelo maior tempo de permanência nesta. Foram registradas 28 espécies de animais terrestres caçados pelos ribeirinhos (3 espécies de répteis, 7 de aves e 14 de mamíferos). As espécies capturadas com maior freqüência foram as aves como
mutum (Crax spp.), pato-do-mato (Chairina moschata) e papagaio (Amazona spp.), e os mamíferos terrestres, incluindo a paca (Agouti paca),
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anta (Tapirus terrestris), queixada (Tayassu pecari), porquinho (Tayassu
tajacu) e veado (Mazama spp.) (Tabela 3.5). Tais espécies são utilizadas
para consumo e comércio.
Tabela 3.4 Distribuição de captura das espécies (no indivíduos) por instrumento
de pesca (Apetrechos: Zag = zagaia, Esp = espinhel; Can = caniço; Jat = jaticá;
Mal = malhadeira; Linh = linha comprida; Merg = mergulho; Arm = armadilhas
fixas; outros=arpão, espera e pinauaca).
Popular

Nome científico

Zag

Esp

Can

Mal

Linh

Pacu

Myleus spp.; Metynnis

18

62

19

9

1

Cará

Cichlidae

87

4

6

11

1

Tucunaré

Cichla spp.

77

5

4

10

1

Leporinus spp.

16

34

18

6

2

Serrasalmus spp.;

8

19

26

1

6

1

Traíra

Hoplias malabaricus

29

5

4

2

1

Aruanã

Osteoglossum spp.

17

3

3

1

Filhote

Brachyplatystoma spp.

1

16

1

3

1

2

Surubim

Pseudoplatystoma
fasciatum

7

6

1

4

1

1

Barbado

Pirinampus pirinampu

1

4

4

4

Pirarara

Phractocephalus
hemioliopterus

5

6

1

1

Mandubé

Ageneiosus spp.

1

1

5

1

4

Araripirá

Chlaceus

3

4

2

1

1

Semaprochilodus spp.

9

Aracu
Piranha

Jaraqui
Matrinxã

Jat

Arm

Out

1

1

2

3

1

2

1

Brycon cephalus

1

4

Diversas spp.

12

9

Cabeçudo

P. dumerilianus

15

2

95

Irapuca

P. erythrocephala

4

1

36

P. expansa

22

Outros

Merg

1
14

2

4
1

32

3

1

2

1

3

Quelônios

Tartaruga
Total

307

1

4
1

205

107

132

96

24

8

11

11
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a) Peixe-boi (Trichechis insiguinis)
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b) paca (Agouti paca)

Figura 3.6 Caça e pesca de subsistência no Rio Negro, AM.

Os paranás, igarapés, ilhas, chavascais, igapós, florestas de terrafirme, capoeiras, estradas e roçados constituem importantes locais de
caça. As comunidades rurais utilizam locais próximos para caçar, assim
como ocorre com a pesca, possivelmente devido à abundância local da
caça devido à baixa densidade humana, ou ainda dificuldades logísticas
para exploração de sítios mais distantes. Na área urbana, apenas 13%
das caçadas foram efetuadas nas imediações da cidade, sugerindo a escassez de caça próximo ao espaço urbano.
As atividades de caça podem ser intencionais ou oportunísticas. As
presas são localizadas através de pegadas, vocalização ou imitação, sendo perseguidas até sua captura, às vezes com auxílio de cachorros. O
uso de espingarda para captura das presas foi citado em 99% das entrevistas e 96% das observações. Apenas um dos entrevistados citou o uso
de armadilha (“esperador”), colocada próximo ao seu roçado. No período de observações, uma cotia (Myoprocta sp.) foi acuada pelo cachorro e
abatida pelo caçador com machado, e um japiim (Cacicus sp.) foi capturado com estilingue, ambos em Carvoeiro. Em Barcelos, um agricultor
relatou a caça “de espreita” de uma cotia (Dasyprocta sp.) que predava
macaxera na sua roça. Exemplos de encontros oportunísticos relatados
durante atividades extrativistas (pesca, agricultura e outros) foram as
aves como mutum (Cracidae), jacamim (Psophia sp.) e pato-do-mato
(Chairina moschata).
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Tabela 3.5 Caça na área de estudo (Valores absolutos; n = 75
entrevistas e 97 observações).
Nome local

Nome
científico

Entrevistas

Observações

Total

Mutum

Crax spp.

8

21

29

Paca

Agouti paca

10

11

21

Anta

Tapirus
terrestris

12

2

14

Cutia

Dasyprocta
fuliginosa

6

1

7

Guariba

Allouata
seniculus

2

4

6

Caititu

Tayassu tajacu

4

1

5

Cebus apella

2

2

4

Chairina
moschata

2

2

4

Tayassu pecari

4

Caiman
crocodilus

2

Mazama spp.

3

Pipile sp.

2

Penelope sp.

1

1

2

Macacoprego
Pato-do-mato
Queixada
Jacaré-tinga
Veado
Cujubim
Jacu
Papagaio

4
1

3
3
2

Amazona spp.

1

1

2

Jabuti

Geochelone

1

1

2

Japiim

Cacicus cela

1

1

Arara

Ara sp.

1

1

Bico-de-brasa

Desconhecido
(ave)

1

1

Cotivara

Dasyproctidae

Irara

Eira barba

Jacamim

Psophia
crepitans

1
1

1
1

1

1

Jacaré-açu

Melanosuchus
niger

1

1

Macaco-bicó

Cacajao
melanocephalus

1

1

Macacouacari

Cacajao calvus

1

1

Paturi

Desconhecido
(ave)

1

1

Tamanduá

Mirmecophaga
tridactyla

1

1

Socó

Desconhecido
(ave)

Total

1
67

1
52

119
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3.10 AS VARIAÇÕES SAZONAIS – PESCA E CAÇA
O padrão sazonal dos rios amazônicos em geral, e em particular do
Rio Negro, é intensamente marcado por períodos alternados de inundações (janeiro a julho) e seca (agosto a dezembro), os quais determinam a
sazonalidade dos recursos naturais e das atividades de subsistência
(Smith 1981a, 1983; Barthem, 1999a). O regime fluvial pode ser dividido
em quatro estações, seca, enchente, cheia e vazante, consideradas aqui
genericamente como cheia e seca. A sazonalidade dos rios determina o
comportamento adaptativo das espécies e conseqüente disponibilidade
dos recursos para as populações humanas. Assim, o uso dos recursos pelos ribeirinhos envolve a aprendizagem sobre a biologia e as variações
espaço-temporais dos recursos.
No verão, o baixo volume hídrico dos rios promove a concentração
da ictiofauna em locais específicos, como lagos, ressacas, remansos, canal do rio e praias. A concentração da ictiofauna e a maior visibilidade
da água neste período facilitam o uso de tecnologias de pesca como a
zagaia, arpão e pinauaca. Os peixes mais capturados neste período são
os tucunarés (Cichla spp.), carás (Cichlidae), aracus (Leporinus spp.), piranhas (Serrasalmus spp.) e peixes lisos (Pimelodidae), espécies sedentárias ou espécies migratórias de curta distância que se concentram em lagos e no igapó.
A pesca dos quelônios aquáticos (Podocnemis expansa, P. erythrocephala e P. unifilis) e a coleta de seus ovos também são mais concentradas no verão. A tartaruga, por exemplo, é encontrada no canal do rio no
auge da seca. Além da pesca, a coleta de ovos de quelônios nas praias,
campinas e queimadas ocorre durante o verão. Foi registrada a captura
de 405 ninhos de ovos de quelônios pelas famílias urbanas observadas
(n=37) durante o verão (40 dias de observação), totalizando 302 ninhos
de irapuca, 102 de tracajá e um ninho de tartaruga. Os ovos de cabeçudo (Peltocephalus dumerilianus) são mais difíceis de serem localizados
porque sua desova ocorre entre troncos e galhos do igapó na época da
vazante (julho), motivo pelo qual esta espécie é mais abundante em relação às demais (Rebêlo e Pezzuti, 2000).
Com o aumento das chuvas no inverno, grandes porções de floresta
são inundadas, dispersando as espécies aquáticas e dificultando sua
captura. Durante o inverno, as pescarias são efetuadas no igapó, costa,
ilhas e lagos e, com menor freqüência, no canal dos rios. Neste período,
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as tecnologias mais utilizadas são o espinhel, caniço, linha comprida e as
armadilhas para peixes. Os “peixes de inverno” incluem as espécies migratórias de curta distância como os pacus (Myleus spp., Metynnis spp.),
aracus (Leporinnus spp.) e piranhas, que se movem para a floresta inundada à procura de alimento e abrigo. As iscas também variam sazonalmente de acordo com a dieta sazonal dos peixes. Os pacus e aracus, por
exemplo, são iscados com frutos no período da enchente, mas tornam-se
mais exigentes durante a cheia, sendo atraídos por minhoca ou carne de
peixe, segundo os pescadores.
O período da enchente (janeiro/maio) facilita a captura de algumas
espécies, como o cabeçudo (Peltocephalus dumerilianus) e o peixe-boi
(Trichechis insignis). No caso do peixe-boi, esta fase coincide com sua
época reprodutiva, quando os indivíduos têm comportamento mais
conspícuo e estão mais expostos à predação. Alguns ribeirinhos consideram a espécie abundante, mas de difícil localização devido ao seu comportamento “arisco”. Esta espécie consiste num recurso importante para
a subsistência das populações ribeirinhas durante a escassez de pescado
no inverno, entretanto sua captura e comércio são proibidos por lei devido aos riscos de extinção (Rebêlo e Pezzuti, 2000).

3.11. VARIAÇÕES SAZONAIS NA DIVERSIDADE
DO PESCADO E DA CAÇA

A diversidade de pescado não diferiu entre o inverno (H’=3,74) e o
verão (H’=3,62; t=2,0, gl=160; p>0,05). Entretanto, a eficiência de pesca
foi maior no verão (média=3,72 kg¤hora, d.p.=3,31) em relação ao inverno (média=2,65 kg¤hora, d.p.=2,42; c=54,5; gl=30; p<0,001). No verão, a maior oferta de pescado (ex. quelônios), o uso de tecnologias de
pesca mais diversificadas (Figura 3.7) e a maior disponibilidade de
habitats aumenta a produtividade dos peixes capturados. No inverno, ao
contrário, a menor disponibilidade de áreas de pesca e a dispersão dos
animais aquáticos em conseqüência das inundações periódicas diminui a
oferta do pescado.
A freqüência de captura dos animais de caça foi significativamente
maior no inverno em relação ao verão (Z(u)=3; u=209; p<0,001). Isso é
esperado, uma vez que a menor oferta de pescado no inverno força os
pescadores a procurar outras fontes de subsistência. As atividades de
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caça são mais esporádicas no verão em relação ao inverno, quando os
homens saem para caçar durante a noite, sozinhos ou em pequenos grupos. As caças capturadas variam sazonalmente; no verão predominam
as capturas oportunísticas de aves, enquanto que no inverno os mamíferos terrestres são predominantes (Figura 3.8).

Frequência de uso
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Figura 3.7 Variação do uso de tecnologia de pesca no inverno
(n=146) e verão (n=79).

3.12 CALENDÁRIO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EXTRATIVISTAS
O extrativismo de frutos silvestres para fins de consumo e/ou comércio é uma atividade mais intensa no inverno, quando a pesca se torna
escassa. No auge da cheia (junho/julho), alguns pescadores substituem
suas atividades de pesca pela agricultura e extrativismo. Nos meses de escassez do pescado no inverno, os frutos relevantes são o açaí (Euterpe
spp.), bacaba (Oenocarpus bacaba), patauá (Jessenia bataua), castanha
(Bertholetia excelsa), piquiá (Caryocar villosum) entre outros. Outros produtos são coletados no verão, como as fibras de piaçaba (Leopoldina
piassaba). Apesar dos declínios na exportação da piaçaba a partir da década de 80, devido aos baixos preços de mercado e à concorrência com
plantations na Bahia, esta ainda tem relevância sazonal na economia de
algumas famílias, promovendo o deslocamento de indivíduos para áreas
de endemismo desta espécie no Rio Negro (Emperaire, 2000).
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Atividade
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13

Pesca: quelônios

Pesca: cabeçudo
Ovos quelônios
Caça: aves
Caça: mamíferos
Roça: derrubada
Roça: queimada
Roça: plantio
Roça: colheita
Coleta: açaí
Coleta: bacaba
Coleta: patauá
Coleta: castanha
Inverno

Verão

Figura 3.8 Calendário de atividades de subsistência no Rio Negro (a coloração
preta indica o período de maior intensidade da atividade).

No calendário agrícola, as áreas destinadas ao plantio são derrubadas no fim da estação chuvosa (agosto a outubro), queimadas na estação
seca (setembro a dezembro) e plantadas depois da queimada, preferencialmente após a chuva. Alguns agricultores preferem plantar a roça na
lua nova ou cheia. No mês de dezembro (seca), ocorre um período de rápida enchente, chamada de “buiuaçú”, favorável ao plantio. Em abril
ocorre um período de estiagem, o verão do mari (Poraqueiba guianensis),
favorável às queimadas. Os meses de maio e junho correspondem ao
13. Tartaruga, irapuca e tracajá.
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“inverno fechado”, sendo o período que mais chove e enche o rio, e
corresponde à época de colheita da mandioca (Figura 3.8). O plantio das
roças é baseado num conjunto de saberes tradicionais, crenças e costumes relacionados aos fenômenos da natureza, às fases lunares, aos períodos de chuva e seca e ao surgimento de determinados marcadores de
tempo, como frutas e peixes. O uso de marcadores de tempo, como o
surgimento de determinadas espécies de animais e de frutos, é igualmente relevante entre as populações indígenas do Rio Negro (Ribeiro, 1995).
Além da sazonalidade dos recursos naturais que determinam atividades diferentes em períodos distintos, há ainda grande fluidez destas
dentro e entre diferentes unidades domésticas. Como exemplo, muitos
pescadores se dedicam à pesca no verão e ao extrativismo ou agricultura
no inverno, ou revezam-se entre o pescado comestível e o ornamental.
Outros pescadores se dedicam à captura de pescado comestível no inverno (março-agosto) e de “bichos-de-casco” (quelônios) no verão (setembro-fevereiro), quando a pesca destes é facilitada pelo baixo volume
de água dos rios. Há ainda os que empregam múltiplas estratégias de
uso de recursos: pescam para consumo e/ou comércio, fazem roça e
comercializam parte da produção de farinha, ou ainda extraem e
comercializam açaí durante os meses de oferta de frutos (maio-agosto).
A intensa fluidez de atividades das populações amazônicas tem sido
enfatizada por diferentes autores, constituindo importante fator de
adaptabilidade às flutuações ambientais e econômicas ocorridas em diferentes períodos históricos da Amazônia (Castro, 2000; Moran, 1993;
Padoch e Jong, 1992). Assim, a diversificação de atividades representa
uma estratégia de aversão de risco por permitir a sobrevivência econômica durante um período crítico em curto prazo e minimizar a alta dependência de um único produto em longo prazo.

3.13 REGRAS DE USO DOS RECURSOS NATURAIS
O uso dos recursos naturais é regido por um conjunto de regras
culturais (ex. mitos, tabus), econômicas (ex. mercado), políticas (ex. sistemas de patronagem, acordos de pesca) e governamentais (Castro, 2002).
As regras culturais sobre uso de recursos aquáticos e florestais são
amplamente difundidas na Amazônia (Brasil, 1982; Smith 1981b, 1983),
bem como entre moradores de outras áreas de alta diversidade biológica,
como da Mata Atlântica (Begossi, 2001; Begossi et al., 2001). Em particu-
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lar, a maioria dos ribeirinhos do Rio Negro acredita em agentes punitivos que controlam as atividades de caça, pesca e extrativismo contra os
abusos da espécie humana. Vários mitos associados a seres sobrenaturais, amplamente relatados na Amazônia, têm suas raízes nas crenças
aborígines que resguardam os animais e plantas da super exploração (Oliveira, 1995). Tais figuras míticas incluem os seres protetores dos rios (encantados da água) e das florestas (encantados do ar). Eles nos remetem à
cosmovisão indígena de criação do universo, segundo a qual o “Pai-Sol”
criou limitado número de animais e plantas, colocando tais categorias sobre cuidados específicos de seres espirituais, ou “Mestres dos Animais”,
que vivem dentro de rochas e no fundo dos rios, para protegê-los de eventuais abusos (Reichel-Dolmatoff, 1976). Entre os povos indígenas do Rio
Negro, os seres protetores são simbolizados pelos animais-pajé, ex-humanos, intermediários entre o mundo animal e humano (Buchilliet, 1988).
Os encantados da água são as “mães-de-peixe”, “bicho-do-fundo”,
“boto”, “cobra-grande”, “onça-d’água”, “matinta-pereira”. As “mãesde-peixe” citadas como agentes punitivos foram o pirarucu (Arapaima
gigas), tucunaré (Cichla spp.), muçum (sp. não identificada) e poraquê
(Electrophorus electricus). Os pescadores relatam que os encantados atingem a pessoa através de feitiçaria (“estrago de bicho do mato e bicho da
água batendo às vez é talo, às vez é pedra, às vez é fio de cabelo...” “encantado bate com flecha quando ele qué levá pro mundo encantado”, Barcelos, 29/
05/00), geralmente durante atividades extrativistas (“eu fui pegá bodóseda...14 parece que veio alguém e deu uma panelada na minha cabeça... aí começou a febre... fomos atrás do pajé, ele esmigalhou esse tal de pitiú, na segunda vez que ele pegou água saiu um cacuri... mas ainda ficou esse tal de tajá no
meu olho...”, Barcelos, 19/05/00). Buchillet (1988) comenta que os encantados atingem a pessoa que comete excessos contra a natureza de
duas formas: pelas armas ou através da ingestão da carne contaminada
(restrições alimentares). As armas são partes de seu corpo que eles podem usar para atingir o indivíduo (ex. bater na vítima ou projetar armas
no interior de seu corpo com flechas, machados e bastões).
O mito do boto também é amplamente difundido na Amazônia
(Smith, 1983). Os botos também são seres “encantados da água”, ex-humanos que vivem em cidades submersas no fundo do rio, sendo vistos
como agentes punitivos para pessoas que transgridem certas prescrições
14. Peixe ornamental.
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culturais. Os ribeirinhos afirmam que os botos aparecem em locais específicos, transformando-se em homens atrativos que seduzem mulheres
(“à noite ele andava todo de branco com um chapéu na cabeça... no Mararaú,
do outro lado do rio Branco é que ele morava...”, Carvoeiro, 03/04/00), podendo levá-las ao seu “mundo encantado”, em sonho ou em transe.
Os “encantados da floresta” incluem o mapinguari, 15 caboclinho e
matinta-perera, sapo cunuarú e curupira.16 Com exceção do sapo cunuarú,
todos os demais são encontrados na literatura. Eles são encontrados em
locais de caça e pesca evitados pelos pescadores (“curupira existe aqui no
Urupiaú,17 ele bate na sapopema e zoa... já ouviram o zuado, mas nunca encararam ela...”, Carvoeiro, 30/03/00; “aqui tem Caboquinho no Toco-Preto,
lá perto do igarapé, diz é pequeno, é um hominho mas não é gente”; Carvoeiro, 03/2000). Os encantados podem provocar doenças nas pessoas que
passam pelo seu caminho (“o mapinguari bate na gente, toda perna fica
adormecida, ele dá todo tipo de doença... tem muito, mas aquele é chefe mesmo... a mulher na mata atrai encante... o homem pega como um tipo de estrago, o encante deixa a oração no caminho e a pessoa que passa pega”, Carvoeiro, 03/00). Outro animal “encantado” é o “sapo cunuarú”, “sapo
mandingueiro” ou “feiticeiro” (Phrynohyas resinifictrix) (“ele canta de admirar... ninguém duvida com ele, que ele vem, quanto mais mulher... se não
rezá ele vem na rede dela... passa no corpo dela, aí ela fica gestante...”, Barcelos, 25/05/00), podendo levar a vítima à morte se nenhum tratamento
espiritual for iniciado.
Além dos locais habitados por encantados, foram relatados lugares
habitados por espíritos (visagens), que foram habitados por humanos e
atualmente são assombrados por fantasmas, sendo evitados por pesca15. Na literatura amazônica, é descrito como um macaco enorme e peludo, com dois
metros de altura, um olho no meio da testa e uma boca vertical que vai até o umbigo. É devorador de gente, dizem que só come a cabeça, deixando o corpo às feras
(Brasil, 1982).
16. Ser mitológico da cultura indígena, é a “mãe-do-mato”, espírito brincalhão e perverso, protetor das árvores, caças e animais indefesos da floresta, “...com seu machado feito
de casco de jaboti, anda batendo nas sapopemas das árvores”. Pune aqueles que caçam excessivamente, sendo responsável pelos rumores do mato, desaparecimento dos caçadores, embaralhamento dos caminhos e súbitos e inexplicáveis pavores que sente o caboclo (Brasil, 1982). Derivado dos mitos indígenas Waxti e Bororo, espíritos protetores
da floresta, transformados pelo Catolicismo em figuras diabólicas como Curupira
(Oliveira, 1995; Reichel-Dolmatoff, 1976).
17. Peixe-de-ouro em Nhengatu.
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dores, especialmente à noite. Em Carvoeiro foram citados como lugares
habitados por encantados o Lago do Respeitado, igarapés do Urupiaú e
Toco-preto no Rio Negro, e Mararaú no Rio Branco. Em Barcelos foram citados como “lugares encantados” o Lago do Limão no Rio Quiuini, os
igarapés da Baleera, Santa Rosa e Ipanema no rio Unini.
Os mitos sobre “feras” (animais gigantes) que devoram humanos,
incluindo a cobra-grande,18 piraíba e onça d’água, também são amplamente difundidos na região amazônica, incluindo o Rio Negro (Brasil, 1982;
Galvão, 1955; Goulding, 1983; Oliveira, 1975). Smith (1981b) discute o
papel do “Tapirê-iauara”, uma ninfa de anta que controla as várzeas e
mantém os pescadores fora de áreas densamente cobertas por florestas
inundadas; tais criaturas míticas podem estar associadas à proteção de
lagos produtivos.
Em síntese, as regras culturais descritas têm sido relacionadas pela literatura a duas estratégias: aversão de recursos (espécies) e de ecossistemas (santuários) (Berkes, 1999; Gadgil, 1994). A primeira estratégia tem
como resultado a proteção dos predadores de topo (ex. boto, pirarucu,
tucunaré) ou das espécies de uso medicinal (ex. poraquê, cunuarú), e sua
proteção pode ter implicações ecológicas na regulação das comunidades
pesqueiras e/ou conservação de espécies de importância ecológica (Begossi e Braga, 1992; Berkes, 1999; Colding e Folke, 1997).
A segunda estratégia envolve a proteção dos habitats (ex., lugares
encantados), o que implica na preservação não apenas dos recursos,
mas também dos serviços ecológicos. Alguns autores propõem que os locais sagrados em diversas culturas humanas funcionariam como refúgio
espaço-temporal de espécies, semelhante às reservas ecológicas, tendo
papel importante na conservação dos recursos florestais (Gadgil et al.,
1998; Smith, 1983). Muitos grupos humanos tradicionais oferecem refúgio espacial e temporal para espécies ameaçadas e sítio de recrutamento,
proporcionando área de esconderijo, forrageio e reprodução para tais

18. A maioria dos ribeirinhos acredita na existência da cobra grande, uma criatura cujo tamanho atinge uns 200m, habita poços profundos ou o canal do rio que são evitados
pelos pescadores, sobe às vezes à superfície, causando “banzeiros”, sendo potencialmente perigosa por derrubar embarcações e devorar pessoas (Brasil, 1982). As cobras
são animais carregados de significados mitológicos em diversas culturas, sendo símbolo da criação e fertilidade na mitologia indígena amazônica, incluindo os Tukâno e
Desâna do Rio Negro (Fernandes e Fernandes, 1996).
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espécies. Exemplos são bosques sagrados (santuários), os quais consistem
em manchas de florestas primárias protegidas com fins religiosos na Índia, África, Europa e América do Sul, importantes como áreas de recrutamento e para a conservação da biodiversidade. A preservação dos
santuários é útil por assegurar os processos biológicos, tais como reprodução e crescimento de indivíduos em sistemas aquáticos complexos
(Acheson e Wilson, 1996).
Assim, tais mitos podem ter importante valor adaptativo para limitar a exploração dos recursos naturais, sobretudo quando consideramos
um ecossistema frágil como o Rio Negro. Alguns autores sugerem a coevolução das regras sociais humanas e do ambiente físico como um processo natural de adaptação para aumentar as chances de sobrevivência
diante de riscos como depleção de recursos (Folke et al., 1997; Gadgil e
Berkes, 1991; Gadgil et al., 1993, 1998). Apesar de não assumir a funcionalidade ecológica das prescrições ecológicas e culturais, é possível que
estas possam contribuir para a conservação ambiental (Castro, 2002).

3.14 CONFLITOS NO USO DE RECURSOS NATURAIS
Apesar de serem observadas diversas regras locais com relação ao
uso dos recursos naturais entre populações do Rio Negro, o acesso e uso
desses recursos é muitas vezes conflitivo, com relação a outros grupos de
usuários e com relação a regras e leis impostas pelas agências ambientais
governamentais. O uso dos recursos naturais é problemático devido à dificuldade de exclusão de usuários e da capacidade da cada usuário subtrair a prosperidade dos outros (Feeny et al., 1990). Os casos descritos no
Rio Negro não são casos de recursos de acesso livre,19 visto que há algumas regras locais. Entretanto, devido a diversos conflitos observados na
região, onde tais regras nem sempre são respeitadas, podemos considerar que na prática é como se os recursos naturais fossem tratados por diversos grupos de usuários como de “livre acesso”. Além disso, na Amazônia, as práticas de uso dos recursos pelos ribeirinhos têm sofrido mudanças devido ao declínio da agricultura e do extrativismo, paralelamente à intensificação da pesca comercial e à expansão de grandes pro19. De acordo com Burke (2001), o termo “recursos comuns” encontrado na literatura se refere a todos os regimes de propriedade, como acesso livre, propriedade comunal, propriedade estatal e privada. Entretanto, propriedade comum já implica em haver restrição de acesso ao recursos, havendo nesse caso a propriedade comunal dos recursos.
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priedades nas décadas recentes (Smith, 1985). Tais fatores têm proliferado os conflitos associados ao acesso e uso dos recursos pesqueiros (Castro, 2000, 2002; Furtado, 1993, 1994; Hartman, 1989, 1992; McGrath et
al. 1993, 1994, 1999).
No presente estudo, as informações coletadas sobre os conflitos associados aos recursos pesqueiros têm um caráter bastante exploratório,
objetivando apenas traçar em linhas gerais os tipos de conflitos e os respectivos envolvidos, cujo delineamento fica como sugestão para futuros
estudos mais aprofundados. A descrição sobre os conflitos visa demonstrar a importância de empreender estudos futuros que abordem tais conflitos, incluindo análises em diversas escalas.
No Rio Negro, os conflitos de pesca observados estão relacionados a
três fatores principais: 1) uso diferencial do mesmo recurso (pesca comercial e esportiva), 2) competição e/ou territorialidade pelos usuários
do mesmo recurso (pesca artesanal e comercial ou pescadores urbanos e
rurais), e 3) monitoramento (extratores e agências ambientais).

3.15 CONFLITOS ENTRE A PESCA COMERCIAL E ESPORTIVA
O primeiro tipo de conflito envolve a pesca comercial e pesca esportiva do tucunaré (Cichla spp.). Os grupos envolvidos são os pescadores
urbanos, empresários e autoridades locais. Os pescadores de Barcelos
têm acesso proibido às áreas de pesca esportiva no Rio Bafuana, Lago do
Arirarrá (Rio Negro) e Rio Itu (“deixei de pescar no Arirarrá há 3 anos porque o Ibama proibiu, por causa daquele hotel, não é só lá, no Itu também... no
Arirarrá tem uma comunidade (Baturité), aí eles não deixam passar... não fui
ameaçado mas deixei o lugar desde que ouvi conversas”, Barcelos, 27/11/
99). As proibições foram legitimadas através de portaria municipal
(“teve uma portaria municipal que fizeram, proibindo a pesca do tucunaré,
eles suspenderam mas a partir de março vai começar a funcionar...”, Presidente da Associação dos Pescadores de Barcelos, 30/04/99) e ainda efetivadas através de ameaças por autoridades locais e empreendedores turísticos (“o proprietário do Hotel tava até armado expulsando os pescadores e
proibindo de pescar porque era área dele... no final de 98 o secretário do meioambiente e a secretaria de turismo chegaram abordando os pescadores no rio
Bafuana, pedindo para que eles se retirassem”, Barcelos, 30/04/99).
20

20. Hotel Amazon Queen, localizado a 80km ao Norte de Barcelos.
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A pesca esportiva do tucunaré é baseada no sistema de captura e
soltura de animais (catch-release). Segundo a percepção dos pescadores,
a incidência de animais doentes aumentou com a pesca esportiva. Eles
acreditam que a pesca esportiva é prejudicial ao tucunaré, pois o anzol
machuca a boca dos animais, como conseqüência, eles emagrecem (“ficam mucaua”) e morrem de inanição (“o turista prejudica demais o peixe,
deixa ele com a goela rasgada, a gente mata o peixe pra comer e eles machucam e largam lá”, Barcelos, 21/11/99). Vale enfatizar que o tucunaré
consiste num importante recurso econômico e alimentar para a população local (Figura 3.4; Tabela 3.4).
Os moradores locais questionam ainda sobre os benefícios econômicos do “turismo ecológico” para a população local, pois este não movimenta o mercado local, já que todos os produtos consumidos pelos turistas são oriundos de Manaus, o que gera um número de empregos limitados (“alguns empregos que são gerados pelo ecoturismo não compensam porque o salário é baixo e defasado, eles estão enriquecendo as custas das nossas
riquezas naturais...”, Barcelos, 21/10/99). Conflitos entre a pesca artesanal e esportiva têm sido documentados em outras regiões do Brasil (Castro e Begossi, 1995).
Há poucos estudos na literatura sobre os impactos ecológicos da
pesca esportiva. Num estudo recente, Post et al. (2002) mostram que a
pesca esportiva tem contribuído para o severo declínio de populações de
diversas espécies de peixes em lagos no Canadá, entretanto tal colapso
permanece invisível na literatura. Os autores refutam a auto-sustentabilidade desta atividade, afirmando que esta pode induzir aos mesmos
colapsos causados pela pesca comercial. Através de resultados empíricos, eles demonstram que o comportamento predatório humano decorrente desta atividade pode promover instabilidade das relações predador-presa e disrupções da cadeia alimentar quando praticada em larga
escala. Na Amazônia, a pesca esportiva é um assunto recente e ainda
pouco explorado na literatura. Devido às dimensões ecológicas e sociais,
a pesca esportiva do tucunaré merece destaque para futuras pesquisas
na região.
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3.16. CONFLITOS ENTRE PESCADORES E
AGÊNCIAS AMBIENTAIS (IBAMA)
O segundo tipo de conflito é ocasionado pelo monitoramento das
atividades extrativistas por agências ambientais. A pesca na região estudada, assim como em toda Amazônia, é regulamentada pelo Ibama,21
que tem a função de legislar e fiscalizar esta atividade. O Ibama regulamenta a pesca através dos Decretos-leis 221 de 1967 e 7.670 de 1988,
além de diversas portarias, os quais determinam o tamanho mínimo de
captura, tipos de aparelhos de pesca, tamanho mínimo das malhas e período de defeso das espécies22 (Isaac et al. apud Barthem, 1999b). Os autores fazem diversas críticas à aplicabilidade dessas portarias e mesmo
ao conteúdo teórico de algumas delas. Como exemplo, o tamanho das
malhas é muito difícil de ser fiscalizado em pescarias multiespecíficas; o
período de defeso deveria ser definido regionalmente, pois o ciclo biológico das espécies não ocorre de forma sincronizada em toda Amazônia,
havendo migrações regionais marcantes. Além disso, o Ibama fornece licenças para as três categorias de pescadores reconhecidos oficialmente comercial, esportivo e científico, enquanto que os pescadores ribeirinhos
de subsistência não são reconhecidos oficialmente. Assim, os recursos pesqueiros na Amazônia têm sido manejados numa perspectiva tecnocrata,
de cima para baixo, entretanto tal sistema tem se mostrado incapaz de
monitorar e manejar a pesca e os conflitos atuais por diversos fatores,
como falta de pessoal, de fundos e equipamentos para implementação de
um sistema de fiscalização eficaz (McGrath et al., 1999).
Na área estudada, os conflitos estão relacionados à proibição legal
da captura de certas espécies, como quelônios e animais de caça (“o
Ibama vem aí, não pode mais pegá tartaruga que vai preso... outro dia aqueles
que vieram jogaram desde carne de paca, anta... o cabeçudo aqui não é proibido, só o tracajá, a irapuca e a tartaruga...”, Barcelos, 29/09/99). Os pescadores reclamam da pressão causada pela fiscalização (“nós tamo prensados pelo Ibama... nós tamo arriscado, se eles pegarem um utensílio eles levam
tudinho, só falta apanhá... eles não querem sabê, pra eles tem o arroz, o feijão,
o jabá, tem tudo...”, Barcelos, 3/11/99) e denunciam ainda o abuso de
21. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis.
22 Período de proibição da pesca durante a desova e reprodução da fauna (Barthem,
1999b).
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poder e corrupção dos representantes locais do Ibama (“...foi proibido pegar ovos de bicho-de-casco, mas o próprio chefe do Ibama pegava, pra gente
não tinha, mas pra ele...”, Barcelos, 29/09/99).
Para Rebêlo e Pezzuti (2000), a proibição do comércio de animais
selvagens derivados da captura extrativista camufla o desastre ambiental ocasionado pelo esgotamento dos estoques naturais sem resolver
o tráfico incontrolado de animais, além de acentuar a injustiça social
através do aviamento e enriquecimento dos grandes comerciantes. Os
autores propõem mudanças na estrutura do mercado para aumentar o
ganho dos produtores e diminuir o número de intermediários, descriminalização do tráfico através da organização de um sistema de cotas,
monitoramento da produção e manejo participativo dos recursos comuns (ex. floresta, rio, animais) pelas populações locais.

3.17 CONFLITOS ENTRE PESCADORES COMERCIAIS E ARTESANAIS
O terceiro tipo de conflito é ocasionado pelo uso de recursos pesqueiros comuns, e ocorre entre: 1) pescadores locais e grandes barcos
(“arrastões”) provenientes de Manaus e 2) entre pescadores urbanos e
rurais.
No primeiro caso, a grande área geográfica do arquipélago dificulta
o monitoramento da pesca, facilitando o acesso dos grandes barcos, apesar de portarias municipais que pressupõem a proteção de determinadas
áreas.23 A população local acusa a falta de fiscalização das autoridades
para proibir a entrada dos arrastões (“barco de Manaus traz muito arrastão. A maior parte do pessoal tão vendo, ninguém toma nenhuma medida...
aqui não tem fiscalização séria, cadê que pro Rio Branco eles fazem isso?” Barcelos, 13/11/99).
Muitos ribeirinhos percebem que os recursos estão se exaurindo, sobretudo nas imediações urbanas. Tal percepção é notada pela diminuição da oferta de peixes e quelônios, muitas vezes associada pelos mesmos à presença de grandes barcos pesqueiros. Segundo eles, a presença
de arrastões e malhadeiras usados pelos grandes barcos (“geladores”)
23. As reservas pesqueiras municipais (artigo 190) incluem quase todos os lagos do município de Barcelos, exceto o leito do rio. Entretanto, o acesso dos grandes barcos no
Rio Negro é legalmente livre, exceto na reserva ecológica do Santuário dos Papagaios, duas ilhas pequenas situadas abaixo de Barcelos.
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diminui a oferta do pescado (“...o arrastão que eles colocam no canal quando tem um cardume pega o peixe tudinho, o Rio Negro tá morto por causa dos
geladores, já não tem mais os peixes que tinha, era uma fartura o Rio Negro”,
Barcelos, 10/04/99; “peixe liso já tá mais difícil, vem gelador de Manaus e
bota malhadeira no meio do rio”, Barcelos, 3/11/99) e dos quelônios aquáticos (“...tracajá e tartaruga é mais difícil, quando era pequena tinha muito,
quando o sol esquentava a gente via muito... eles persegue muito, esse negócio
de arrastão”, Barcelos, 12/10/99). A população local denuncia que os arrastões têm trânsito livre e só deslocam por lugares de difícil visualização (“...eles vêm com ordem de lá de entrar por todo canto, no verão a gente topa com eles por todo canto, eles passam mais pela costa, atrás das ilhas, e
não pelo canal principal”, Barcelos, 12/10/99).
No segundo caso, conflitos entre pescadores urbanos e rurais foram
relatados na comunidade de Baturité (80km acima de Barcelos). Os moradores rurais fecharam o lago do Arirarrá, na entrada da comunidade,
proibindo a circulação de pescadores externos, com apoio logístico de
autoridades locais e de empresários da pesca esportiva (“...foi na boca do
Bafuana, o funcionário dele mandou a gente sair por bem ou por mal; ninguém
pescou esse dia... quem legalizou isso foi o prefeito... a ordem que os moradores do Baturité tem é de atirar mesmo, são apoiados pelo dono do hotel” Barcelos, 21/11/99). Os moradores da comunidade argumentam contra o
fato de que recebem apoio dos empresários, e afirmam que o fechamento
do lago foi iniciativa da própria comunidade (“...a proibição pra entrada
de gelador tava funcionando antes do dono do hotel... a gente tem sido perseguido porque o único lugar que encontra o peixe é lá... a lei não permite mas
eles não obedecem, não tem ninguém pra fiscalizar...” Baturité, 10/04/99).
O crescimento da pesca tem proliferado os conflitos entre pescadores locais e comerciais (geleiros) em diversas regiões da Amazônia (Furtado, 1993, 1994; Hartman, 1989). Com o aumento da competição pelos
recursos pesqueiros, as comunidades locais têm respondido com tentativas de controle dos lagos e exclusão de pescadores externos da comunidade, estabelecendo reservas onde há manejo comunal dos recursos, ou
co-manejo24 dos recursos pesqueiros.
24. Segundo McCay (1993), o co-manejo envolve uma partilha de poder numa parceria
entre agências governamentais e usuários do pool de recursos comuns, sendo de responsabilidade compartilhada entre o governo e pescadores, envolvidos na tomada
de decisões e com autoridade para construir e implementar os regulamentos de uso.
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O manejo comunal dos recursos, ainda incipiente no Rio Negro,
tem surgido em diferentes regiões de várzea da Amazônia como resposta aos conflitos de pesca devido à intensificação da pesca comercial
(Castro, 2000; Futemma et al., 2002; McGrath et al., 1993, 1994, 1999).
Tal manejo local dos recursos pelas populações locais na Amazônia
mostra o importante papel destas como sujeitos políticos, através de iniciativas integrando populações locais em unidades de conservação,
como é o caso da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, reservas de lago nas várzeas do Rio Amazonas ou ainda das Reservas
Extrativistas no Acre (Begossi, 1999a; McGrath et al., 1993, 1994; Padoch
et al., 1999).
Em particular, o manejo comunitário dos lagos é efetuado por um
grupo definido de usuários que controlam os territórios de pesca e estabelecem regras de uso dentro da comunidade (acordos de pesca), cujos
objetivos são diminuir o esforço de pesca para assegurar a manutenção
da produtividade dos lagos (reservas de lago) e protegê-los da pressão da
pesca comercial (Castro, 2000, 2002; Furtado, 1993, 1994). Os resultados
positivos na adoção do manejo coletivo têm sido o aumento da produtividade pesqueira e a diminuição dos esforços de pesca, favorecendo o
uso sustentável dos recursos locais. Entretanto, as reservas de lago devem considerar a complexidade do conjunto de fatores ecológicos dos
peixes amazônicos e a interconectividade entre diferentes sistemas
(Henderson e Robertson, 1999), e fatores sociais, como o aumento das
pressões pelo crescimento populacional, pressões econômicas e interesses
individuais (Castro, 2000). Dado tais considerações, o manejo coletivo
ou comunal apresenta-se como alternativa ao atual modelo tecnocrata,
podendo representar um caminho para a sustentabilidade social, ecológica e econômica das populações ribeirinhas do Rio Negro.

4. CONCLUSÕES
As migrações internas no Rio Negro têm promovido a concentração
das populações que antes viviam espaçadas ao longo dos rios em pequenos e médios núcleos urbanos. A tendência ao crescente processo de urbanização tem diversas conseqüências para os padrões de subsistência e
uso dos recursos naturais pelas populações locais. O fator mais notável é
o gradual abandono da agricultura e a intensificação da pesca comercial, padrão comum a outras regiões da Amazônia, incluindo rios de
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águas brancas (McGrath et al., 1993, 1994, 1999; Petrere, 1989, 1991).
Em geral, a intensificação da pesca na bacia amazônica tem sido associada ao declínio da agricultura e das atividades extrativistas, às inovações
tecnológicas e ao aumento da demanda dos mercados consumidores.
Atualmente, a pesca é uma das atividades econômicas centrais da
população urbana do Rio Negro. Os pescadores urbanos expandem seu
nicho de pesca através da exploração de uma ampla área de uso, do uso
de tecnologias modernas (ex. transporte motorizado, combustível e gelo)
e de estratégias de pesca especializadas e seletivas (ex. zagaia, espinhel),
utilizadas na captura de espécies comerciais (ex. tucunarés, aracus,
carás). As populações rurais, por outro lado, têm a agricultura como atividade econômica central, a qual é complementada pela pesca, caça e
extrativismo florestal. Elas têm papel relevante no abastecimento de farinha, animais de caça e frutos silvestres para área urbana, além de representarem parte importante do capital cultural referente ao conhecimento e manejo do solo e da diversidade vegetal.
As atividades econômicas são integradas ao longo do ano. No verão, as atividades relevantes são a pesca de peixes e quelônios, além do
plantio de roças. No inverno, as atividades são complementadas com a
caça de mamíferos de grande porte e o extrativismo de frutos (ex. castanha, açaí), os quais tem importante papel na complementação econômica e dietética dos ribeirinhos.
As mudanças recentes devido à urbanização modificam os valores
e as relações entre as populações locais e o uso de recursos naturais.
Como exemplo, a tendência ao abandono das práticas de agricultura em
substituição à pesca comercial sugere uma perda gradual da auto-suficiência na produção de alimentos, do conhecimento das práticas de manejo e da diversidade biológica. Por outro lado, o crescimento da pesca
comercial na área urbana, aparentemente mais rentável em curto prazo,
levanta questões sobre o uso sustentável dos recursos pesqueiros em longo prazo. Uma das conseqüências do aumento da pressão de pesca sobre determinadas espécies é a possibilidade de declínios populacionais e
de extinções locais. Como exemplo, a literatura aponta para extinções
comerciais de certas espécies de peixes ornamentais no médio Rio Negro
(Bayley e Petrere, 1989; Leite e Zuannon apud Crampton, 1999), atualmente um dos recursos econômicos relevantes da região. Outros exem-
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plos são o declínio do pirarucu, dos animais de caça e quelônios na
Amazônia (Bodmer et al., 1999; Queiroz, 1999; Rebêlo e Pezzuti, 2000).
A comparação sobre a produção e diversidade do pescado entre as
diferentes estações do ano mostra que a diversidade de peixes não foi diferente nas épocas de cheia e seca. Entretanto, foi observada diferença
na freqüência de captura de pescado, que é menor no inverno (cheia).
Tal resultado condiz com a hipótese de que há uma estratégia generalista quando há menos recursos disponíveis. Com relação à proporção
e diversidade de pesca e caça entre as populações urbana (Barcelos) e
rural (Carvoeiro, Piloto e Cumaru), não foi observada diferença significativa. Entretanto, há diferenças na composição do pescado, especialmente devido à distribuição geográfica das espécies.
O uso de recursos no Rio Negro engloba regras culturais (ex. mitos,
tabus) e institucionais (ex. governamentais). Algumas regras culturais
têm sido apontadas pela literatura como práticas adaptativas conservacionistas, a exemplo da proteção dos santuários e de espécies-chave por
certas populações indígenas (Berkes, 1999; Berkes et al., 2000; Gadgil et
al., 1993, 1998), embora haja polêmica com relação à eficiência de tais
práticas (Alvard, 1998). Por outro lado, o crescimento dos conflitos de
acesso aos recursos pesqueiros, associado à presença do Ibama, turismo
e grandes barcos pesqueiros, sugere que o sistema de manejo baseado no
controle estatal precisa de mudanças estruturais que possibilitem maior
autonomia e envolvimento das populações locais com o manejo e a conservação dos recursos naturais.
Os recursos aquáticos têm se tornado alvo de diversos conflitos não
apenas no Rio Negro, mas em toda Amazônia (Castro, 2000; Furtado,
1993, 1994; McGrath, 1993, 1999). Assim, ressaltamos a importância de
integrar as pessoas locais em programas de co-manejo destes recursos. O
co-manejo dos recursos naturais pelas populações locais em diversas
áreas da Amazônia (ex. reservas extrativistas, reservas de lago) tem se
mostrado mais justo socialmente em relação aos modelos impostos pelo
governo. Experiências externas com manejo coletivo bem sucedido podem indicar caminhos na solução destes conflitos e do uso sustentável
dos recursos. Diversas espécies sedentárias de lago poderiam ser manejadas, como o tucunaré e o pirarucu, a exemplo de outras comunidades
pesqueiras na Amazônia (Ayres et al., 1999; Queiroz, 1999). Os planos
de manejo dos recursos naturais devem partir do conhecimento e uso
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que as pessoas fazem do ambiente. O manejo de recursos efetuado a
partir do envolvimento das populações nas tomadas de decisão pode ser
valioso na construção de uma sociedade resiliente ecológica e socialmente. Neste aspecto, há necessidade de maior articulação política da população a fim de garantir o acesso e a sustentabilidade dos recursos naturais pelas gerações presentes e futuras.
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DIETA DE POPULAÇÕES
DE PESCADORES

4

Natalia Hanazaki* e Alpina Begossi**

1. INTRODUÇÃO

Hábitos alimentares humanos têm sido foco de atenção de diferentes áreas do conhecimento. Dentro da ecologia humana, o estudo da dieta de populações humanas pode ser compreendido como uma abordagem que integra diversos aspectos do uso de recursos. Messer (1984) inicia uma revisão sobre perspectivas antropológicas da dieta lembrando que o alimento é
uma preocupação básica e fundamental de todas as sociedades humanas.
Em função desta importância fundamental, os hábitos alimentares de uma
dada população podem trazer informações valiosas sobre a relação das
pessoas com o seu ambiente sócio-cultural e biológico (Dufour e Teufel,
1995). Os estudos sobre a dieta de populações humanas podem ainda integrar aspectos como a nutrição e a antropometria e, além disso, podem ter
uma aplicabilidade direta sobre a qualidade de vida e as condições gerais
de saúde de uma dada população.
Historicamente, as publicações sobre uso de recursos para a subsistência de populações locais e, em particular, de populações de pescadores, resultaram de estudos desenvolvidos em diferentes áreas, tais como a sociologia e a geografia humana. Exemplos destes registros dos meios de subsistência por populações locais são os trabalhos de Cândido (1977), Mussolini
(1980), Petrone (1966), Pierson e Teixeira (1947) e Schmidt (1947, 1958),
enfocando tanto populações litorâneas como populações do interior. Isso
também se deve ao caráter interdisciplinar da ecologia humana, uma vez
que esta disciplina pode ter abordagens diferentes (Begossi, 1993), tendo se
desenvolvido a partir de diferentes áreas do conhecimento (Bruhn, 1974).
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O diferencial das abordagens mais recentes da ecologia humana e da
etnoecologia é o enfoque nos recursos utilizados (Begossi et al., 2001). Assim, é fundamental analisar e compreender as relações entre a população
humana e a biodiversidade disponível, ou como esta biodiversidade é conhecida, utilizada e manejada (Berlin, 1992; Medin e Atran, 1999; Nazarea,
1999). Frequentemente estes estudos estão direcionados para aspectos particulares destes recursos, como por exemplo os recursos relacionados a atividades específicas como a pesca (veja Caps. 5, 6, 7 e 8), a agricultura (Cap.
2) e o uso de plantas (Cap. 1).
Com relação aos estudos sobre o uso de recursos para a subsistência
direta e para a alimentação de populações locais, ainda são bastante escassas as publicações. Este capítulo irá analisar algumas publicações sobre a
relação entre populações de pescadores e dieta, incluindo também estudos
sob o enfoque da teoria de forrageio ótimo. Um aspecto particular da dieta,
relacionado aos tabus alimentares, é discutido por Pezzutti (Cap. 5, neste
volume, veja também Begossi et al., 2004).

2. BREVES CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
Um dos principais problemas metodológicos relacionados a estudos
sobre dieta consiste na disposição do entrevistado em participar do estudo,
pois estudos desta natureza geralmente envolvem um certo grau de intrusão
no cotidiano dos informantes. Uma questão metodológica fundamental é a
unidade de análise. As entrevistas sobre consumo alimentar e dieta podem
ser feitas individualmente, mas não raro elas são realizadas por unidades familiares (Pelto, 1989). Neste caso, a caracterização do consumo familiar
deve, sempre que possível, levar em conta características dos indivíduos que
compõem a unidade familiar (idade, sexo, situações nutricionais específicas
como gravidez e lactação), principalmente quando há interesse em dados sobre qualidade nutricional da dieta; porém, a aplicação das recomendações
alimentares e de padrões nutricionais é mais apropriada para grupos e não
indivíduos (Food and Nutrition Board, 1989).
Segundo Dufour e Teufel (1995), a descrição da dieta de uma população começa com informações gerais, tais como que alimentos são consumidos, como eles são obtidos e preparados e qual sua significância cultural. Estas informações, de caráter qualitativo, são passíveis de serem aprofundadas
quantitativamente (Stewart e Tinsley, 1995). Existem várias metodologias
para obter dados quantitativos sobre consumo alimentar, para um maior
detalhamento veja por exemplo Pelto et al. (1989) e Dufour e Teufel (1995).
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A frequência de consumo de alimentos pode ser acessada através de levantamentos, como por exemplo as listas de alimentos e os registros de alimentos consumidos. As listas de alimentos podem ser obtidas através de entrevistas semi-estruturadas, nas quais uma lista de alimentos comuns é apresentada ao entrevistado, a quem é perguntada a frequência de consumo de
cada item em um determinado intervalo de tempo. Porém, este método requer
que o entrevistado faça um julgamento um tanto complexo, em termos de números e frequências, e requer também um levantamento prévio qualitativo sobre quais são os alimentos comuns (Dufour e Teufel, 1995).
Outro método bastante usado é o recordatório de 24 horas, no qual é
perguntado ao entrevistado quais foram os alimentos consumidos nas últimas 24 horas, nas principais refeições do dia (Quandt, 1986; Lieberman,
1986). Para determinar os padrões habituais de consumo de alimentos
num dado período de tempo ou estação do ano, é recomendado que tal
amostragem seja repetida por três a sete dias consecutivos (Dufour e
Teufel, 1995). Uma das desvantagens deste método é que alimentos consumidos entre as refeições ou fora do domicílio podem ser esquecidos, como
por exemplo frutos, que podem representar um aporte de nutrientes e vitaminas significativo (Etkin, 1994).
Estimativas de quantidades de alimentos consumidos podem ser feitas através de pesagens diretas dos alimentos antes do seu consumo, ou de
estimativas indiretas. Pesagens representam um dos métodos mais invasivos de quantificação, além de serem difíceis de executar, dependendo do
tamanho da amostra, devido à necessidade de total colaboração do entrevistado. Para estimativas indiretas, é possível mensurar as quantidades
dos alimentos antes do seu preparo, com o auxílio de medidas
volumétricas ou pesagens, e posteriormente estimar os restos. Outro método eficaz é utilizar registros fotográficos como auxiliares na estimativa de
consumo alimentar (veja Zabotto et al., 1996).
Vale lembrar também que, em se tratando de pescadores, é frequente
que uma das preocupações do investigador seja a ingestão de proteína animal. A atividade de pesca, em muitos casos, é responsável por uma elevada diversificação na dieta, quando consideradas as diferentes espécies de
peixe que são consumidas dentro da categoria “peixe”, quando comparada
às outras principais fontes de proteína animal (por exemplo, carne bovina,
carne suína e frango). Assim, é necessário proceder à coleta de espécimes
para identificação científica e, quando for o caso, para análise do conteúdo
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nutricional. Vale lembrar que a tabela de composição de alimentos do Estudo Nacional da Despesa Familiar (IBGE, 1985) traz a composição nutricional de diversas espécies de pescado.

3. DIETA DE PESCADORES
Pescadores do litoral sudeste brasileiro têm no arroz, feijão, peixe e farinha de mandioca a sua refeição típica. Ocasionalmente o peixe é substituído por outras fontes de proteína animal, tais como a carne de frango, a
carne bovina ou ovos. Frequentemente também estão presentes na dieta o
macarrão e a salada. A farinha de mandioca, alimento básico na dieta
caiçara, vem sofrendo uma redução na sua importância, relacionada a redução da atividade agrícola caiçara (Peroni e Hanazaki, 2002 e Cap. 2 deste
volume). Porém, a sua importância ainda está refletida nos diversos
subprodutos da mandioca que ainda podem ser encontrados em algumas
regiões do Brasil, como no litoral sul de São Paulo (Figura 4.1).

1
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Figura 4.1 Subprodutos da mandioca vendidos na feira de Iguape.
1 – farinha de mandioca e goma de mandioca; 2 – beijú; 3 – coruja;
4 – bolo de roda (japê); 5 e 6 – broinha de polvilho; 7 - cuscuz.
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Recursos vegetais de produção local estão presentes na dieta de comunidades de pescadores artesanais. Em um estudo sobre a dieta de famílias de duas comunidades caiçaras do município e Paraty, Giraldi (2012) encontrou que a segurança alimentar local requer a complementaridade entre
atividades que geram renda e que estão associadas à produção de alimentos,
sendo que entre os itens de origem vegetal consumidos pelas famílias estudadas, apenas entre 8 e 12% eram produzidos localmente, com ênfase para
frutos e temperos obtidos em quintais.
A fonte de proteína animal consumida com maior frequência é o pescado
(Tabela 4.1). Para comunidades insulares, mais dependentes da pesca, e onde
o acesso a centros urbanos para a compra de outras fontes de proteína animal
é mais difícil, a dependência pelo pescado é maior, como por exemplo na Ilha
de Búzios. Já em localidades onde o acesso a centros urbanos é facilitado, a
porcentagem de refeições com pescado foi menor (Tabela 4.1). Por exemplo, a
comunidade de Pedrinhas, no litoral sul do estado de São Paulo, tem no turismo a sua principal atividade econômica, sendo que a pesca artesanal foi em
grande parte abandonada (Hanazaki, 2001).
Tabela 4.1 Porcentagem de pescado na dieta de algumas comunidades de
pescadores do litoral brasileiro.
Porcentagem
consumo pescado

Número
de
refeições

Puruba

52%

1311

Ponta do Almada

60%

252

1994
(15 dias, inverno)

Hanazaki et al. 1996

Ponta do Almada

44%

436

1995-1996
(bimensalmente)

Hanazaki e Begossi 2000

Ilha de Búzios

68%

1241

1986-1987
(mensalmente)

Begossi e Richerson 1993

São Paulo Bagre

36%

816

1998-1999
(mensalmente)

Hanazaki 2001

Pedrinhas

28%

997

1998-1999
(mensalmente)

Hanazaki 2001

Rio Araguaia

10%

189

96 entrevistas
em1997 e 1998

Begossi et. al. (2001)

Rio Negro

75%

52

Comunidade

Período amostrado
1991-1993
(6 meses)

73 entrevistas em
2000

Fonte

Begossi 1995

Begossi et. al. (2001)
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Na região Amazônica, os dois produtos alimentares básicos são o pescado e a mandioca (Batista et al., 1998; Murrieta, 1998; Siqueira, 1997). Na
Ilha de Ituqui, próximo a Santarém, arroz é consumido com certa frequência, principalmente como substituto ou complemento da farinha, enquanto que o feijão e o pão são utilizados com frequência menor (Murrieta,
1998). Analisando mudanças históricas na alimentação de uma comunidade caiçara de Cananéia, São Paulo, Ferreira et al. (2009) perceberam uma
constante diminuição no uso de alimentos locais, e um aumento de alimentos industrializados.

4. DIVERSIDADE E NICHO ALIMENTAR
Tendências gerais da dieta de populações locais e a sua relação com
os recursos disponíveis foram discutidas por Begossi e Richerson (1993)
para a Ilha de Búzios, Begossi (1995), Hanazaki e Begossi (2000) e
Hanazaki et al. (1996) para comunidades da região de Ubatuba. Estes estudos, todos enfocando populações caiçaras, traçam relações entre a diversidade de pescado disponível e fatores como a amplitude do nicho alimentar
e a qualidade nutricional da dieta destas populações humanas.
O conceito de nicho é um conceito fundamental em ecologia. Hutchinson (1981) definiu o nicho como um hipervolume, ou espaço n-dimensional, onde cada dimensão do nicho representa uma condição sob a qual
um indivíduo ou uma população vive e se reproduz. Assim, a amplitude,
tamanho ou largura do nicho equivale ao nicho realizado, ou ao conjunto
de recursos explorados por um indivíduo ou população (Pianka, 1982).
Para populações humanas, o conceito de nicho é útil enquanto uma medida da relação entre as pessoas com outros organismos, além de ser um indicador relativo dos recursos utilizados (Begossi e Richerson, 1993). De
acordo com Hardesty (1975), o conceito de nicho é passível de ser aplicado
para populações humanas no cálculo da variedade de recursos utilizados
para a subsistência ou, em outras palavras, da diversidade dos recursos.
Assim, a amplitude do nicho alimentar de uma dada população pode ser
acessada através de medidas de diversidade, como por exemplo os índices
de Shannon-Wiener e de Simpson (Levins, 1968; Magurran, 1988).
Neste contexto, Begossi e Richerson (1993) estimaram o grau de especialização, ou a amplitude do nicho, relacionado ao consumo de alimentos
de origem animal para uma amostra de 12 famílias de Porto do Meio, na
ilha de Búzios (litoral norte de São Paulo). As observações sobre a dieta fo-
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ram realizadas durante 5 dias de cada mês ao longo de um ano, através de
entrevistas nas quais era perguntado sobre os alimentos consumidos no último almoço e no último jantar. Em Búzios, o peixe é a fonte de proteína
animal mais importante (68%, Tabela 4.1), sendo que as espécies de “peixe” mais frequentes nas refeições foram enchova (Pomatomus saltatrix),
panaguaiú (Hemiramphus balao) e lula (Loligo sanpaulensis). Estes autores
observaram uma variação sazonal: no verão as espécies mais frequentes
nas refeições foram bonito (Auxis sp. e Euthynnus alleteratus) e lula, enquanto que no inverno foi frequente o consumo de pequenos pássaros
(Turdus rufiventris, Turdus sp., Platicychla flavipes, Rhamphocelus bresilius),
tainha (Mugil platanus) e panaguaiú. Meses com uma alta produção pesqueira resultaram num nicho alimentar mais estreito, enquanto que meses
com uma baixa produção tiveram um nicho amplo, refletindo a premissa
de que um nicho amplo é otimizado em um ambiente incerto, a exemplo
do que ocorre quando há uma baixa densidade de recursos disponíveis ou
uma baixa produtividade (Begossi e Richerson, 1993). Seguindo este mesmo raciocínio, famílias com renda relativamente maior têm a tendência de
serem mais especialistas, por concentrarem o consumo em itens mais apreciados. A disponibilidade de pescado e a imprevisibilidade do ambiente
marinho contribuem para uma diversidade maior de consumo de animais,
em comparação a outras populações humanas (Begossi e Richerson, 1993).
A relação entre captura e consumo de pescado também foi estudada
por Hanazaki e Begossi (2000), na comunidade da Ponta do Almada (Ubatuba, São Paulo). Os dados sobre desembarque pesqueiro e dieta foram
coletados durante 3 a 4 dias a cada 2 meses, entre 1995 e 1996. Foi seguida a
mesma metodologia utilizada por Begossi e Richerson (1993), na qual 12
das 31 famílias da Ponta do Almada foram sorteadas para o estudo da dieta. Espécies frequentemente pescadas e consumidas foram: corvina
(Micropogonias furnieri), sororoca (Scomberomorus brasiliensis), imbetara
(Menticirrhus americanus) e carapicu (Eucinostomus melanopterus). A amplitude do nicho para proteína animal consumida foi similar à encontrada
por Begossi e Richerson (1993) na Ilha de Búzios, porém menor do que a
obtida por Hanazaki et al. (1996) na Ponta do Almada, no período de inverno de 1994 (15 dias). Segundo Hanazaki e Begossi (2000), esta mudança entre o inverno de 1994 e o período entre 1995/96 estaria relacionada a fatores interconectados, tais como o aumento das atividades turísticas como
fonte de renda no local, a redução da dependência pela atividade pesqueira e, por fim, uma melhora nos meios de transporte para os centros urba-
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nos. O turismo estaria resultando numa renda maior e mais previsível,
quando comparado à pesca e, com a redução da atividade pesqueira, menos peixe está disponível para o consumo. À medida que a dependência
por atividades locais de subsistência diminui, como observado para atividade pesqueira e agrícola de pequena escala, aumenta a dependência por
recursos oriundos de centros urbanos e o nicho alimentar para proteína
animal tende a contrair, podendo afetar o aporte nutricional desta população (Hanazaki e Begossi, 2000).
Comparando a dieta de duas populações de pescadores do litoral sul
do estado de São Paulo, Hanazaki (2001) acompanhou a dieta de 32 famílias entre 1998 e 1999. Neste estudo, a amplitude do nicho para proteína animal foi maior na comunidade de Pedrinhas quando comparada a São Paulo Bagre, mas esta diferença não estava relacionada aos itens produzidos
localmente (pescado), e sim aos itens de proteína animal comprados. As espécies de pescado mais frequentes nas refeições foram o paratí (Mugil
curema), os bagres (Ariidae, várias espécies) e a pescada (Cynoscion spp.,
Macrodon ancylodon).
Os itens comprados (como por exemplo carne bovina, frango, ovos,
embutidos) é que diferenciam a dieta das duas populações, no que se refere à proteína animal. A importância dos itens comprados também foi
verificada em outros itens consumidos, tais como o arroz, o feijão, as frutas, legumes e verduras. A perda da tradição agrícola é refletida na procedência da farinha de mandioca: em Pedrinhas nenhuma das famílias consumiu farinha de fabricação própria, embora 36% tenha consumido farinha de origem local; em São Paulo Bagre, a produção própria ou local responde por 46% e 21% do abastecimento das famílias amostradas, respectivamente (Hanazaki 2001).
Em um estudo recente efetuado em comunidades litorâneas do norte
do estado de Santa Catarina, Nakamura (2013) identificou diferenças na diversidade de recursos naturais locais consumidos e na importância dos
mesmos para a segurança alimentar local, conforme o modo de vida das
comunidades (se mais rural ou mais urbana). Essas diferenças na amplitude do nicho ecológico relacionado a itens alimentares está associada à disponibilidade e ao acesso aos recursos naturais locais, à aquisição de produtos industrializados, às atividades econômicas das famílias e a outras diferenças socioeconômicas (Nakamura 2013).
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5. A DIETA SOB O ENFOQUE DO FORRAGEIO ÓTIMO
Diversos modelos têm sido úteis para a análise das escolhas alimentares. A maioria desses modelos tem sido usada por arqueólogos e ecólogos,
sendo denominados “modelos de subsistência”. Bettinger (1991) descreve
o uso desses modelos, citando diversos exemplos de sua aplicabilidade em
populações que vivem em áreas de alta diversidade em regiões tropicais.
Um dos modelos mais usados em ecologia humana tem sido o “forrageio ótimo”. Com base no cálculo dos custos e benefícios sobre os processos de decisão que afetam a aptidão ou fitness,1 sua origem remonta aos
modelos microeconômicos que visam alocar recursos em níveis ótimos
(ver Rapport e Turner, 1977 para exemplos).
Os anos 80 foram marcados por diversas publicações onde modelos
de forrageio ótimo são usados para compreender a dieta de populações
humanas. Vale ressaltar os estudos de Winterhalder (1981) com os Cree
(Canadá) e diversos estudos publicados em Human Ecology (1985 e 1987)
por Hawkes, Hill, Hurtado e Kaplan. Vários desses estudos estão descritos
de forma detalhada em Setz (1989).
Os modelos de forrageio ótimo versam sobre escolha de presa (ou escolha de itens na dieta), sobre escolha de manchas (agregado de recursos,
ou patches) para forragear, sobre o tempo gasto forrageando em manchas,
sobre distância da mancha ao ponto central (ponto de consumo da presa –
central place foraging), dentre outros. A revisão de Pyke (1984), bem como
Stephens e Krebs (1986), proporcionam explicações e aplicações desses
modelos.
Com relação a populações pesqueiras, Beckerman (1983) estudou as
estratégias de forrageio entre os Bari da Venezuela incluindo nesse caso a
relação entre a caça e a pesca. Citaremos exemplos de estudos com pescadores caiçaras, em particular sobre escolha de peixes (presas), sobre tempo
de permanência em patches (nesse caso, pontos de pesca ou pesqueiros) e
sobre distâncias dos pontos de pesca ou pesqueiros. Citamos abaixo dois
estudos realizados no litoral Atlântico do Sudeste, que abordam diferentes
aspectos do processo de decisão sobre a escolha dos peixes e sobre as atividades de pesca.
1. Sugerimos a leitura de R. Dawkins (1979) e M. Dawkins (1989) para a compreensão dos
conceitos de aptidão, aptidão abrangente e adaptação.
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1. Escolha de presas (Begossi e Richerson, 1992): nesse estudo, realizado na Ilha dos Búzios, na costa da Mata Atlântica, São Paulo, diversas variáveis foram selecionadas para compreender a escolha do
pescado para consumo e para a venda, por exemplo (dentre outras
perguntas do estudo). As variáveis incluíram quantidade de espinhas do pescado, calorias, proteínas, disponibilidade através da
pesca, preço e preferências. A preferência foi obtida através de entrevistas, e é nesse caso um dado relativo ao paladar individual sobre as espécies de pescado. Foram realizadas regressões múltiplas
para averiguar a influência de cada variável com relação ao consumo e com relação ao pescado vendido. No caso do consumo de pescado, a variável dependente é a amostra sobre o consumo de pescado observado na Ilha dos Búzios. No modelo, o consumo de pescado foi influenciado pela disponibilidade e preferência sobre o pescado. No caso da venda do pescado, a variável dependente, ou seja, o
pescado vendido, foi influenciado pelas variáveis independentes
“disponibilidade do pescado” e “quantidade de espinhas”. No caso,
peixes com poucas espinhas são vendidos. Os peixes com poucas espinhas, como as espécies de Seriola (olhete e olho de boi na Ilha de
Búzios), possuem um valor relativamente mais alto no mercado, o
que explica a venda desses peixes. Há um dilema entre os pescadores
entre “consumir” e “vender” o pescado. Por exemplo, as espécies de
Seriola são algumas das preferidas para consumo, mas também têm
um alto preço no mercado. Essas espécies não são tão abundantes no
desembarque de pesca como a enchova (Pomatomus saltatrix), por
exemplo. O que estariam os Buzianos otimizando? Ao vender as espécies de Seriola, os buzianos convertem o valor da venda em calorias,
proteínas, ou em outros recursos. Esse resultado é ainda reforçado
quando observamos que as famílias de mais alta renda também consomem mais calorias (parte da venda do pescado é usada para a compra
de carne seca, altamente calórica). Como observamos, o modelo de
forrageio ótimo é uma ferramenta de análise que no caso citado permitiu a seleção das variáveis significativas que torneiam a escolha de pescado na Ilha dos Búzios, e a compreensão das principais razões para
compreender o que está na mesa do pescador e da sua família.
2. Tempo de permanência em patches (pesqueiros ou pontos de pesca)2
(Begossi, 1992): esse estudo aborda a pesca de camarão (Penaeus
2. Ver Capítulo 7 para definições.
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schmitti) em Gamboa, comunidade localizada na Ilha de Itacuruçá,
Rio de Janeiro. A pesca de camarão é realizada através de redes de
malha de 25-35mm, lançadas em geral por dois pescadores da canoa
(a remo ou motor) onde podem ser lançadas mais de uma vez no
mesmo ponto de pesca. Aqui é empregado o modelo (“central place
foraging”) onde a influência da variável “tempo de viagem ao pesqueiro” é levada em conta para determinar o tempo em que o pescador ficará pescando no pesqueiro escolhido. O modelo de forrageio
ótimo permite, inclusive graficamente, prever o “tempo ótimo de
permanência” no mesmo ponto de pesca.
Os resultados desse estudo mostram que os pescadores permanecem mais tempo em um ponto de pesca do que o previsto pelo modelo de forrageio ótimo. Quais seriam as razões para tal extensão
em sua permanência ? Uma das hipóteses é que o camarão, por ser
uma presa não visível, faz com que os pescadores detectem que há
pouco recurso naquele ponto de pesca apenas após a diminuição
do número de camarões no último lance de rede. Esse seria como
um aviso: “está na hora de ir a um ponto melhor”. A outra hipótese
é a tentativa de exaurir aquele ponto de pesca devido ao conflito
por pontos de pesca entre pescadores artesanais e de arrasto de camarão na Baía de Sepetiba. Nesse caso, o pescador não teria outra
alternativa, pois a chegada de um barco de arrasto no ponto de pesca em questão levaria à captura de todo o recurso.
Os ensinamentos que podemos obter ao usar o forrageio ótimo para
compreender a escolha alimentar ou táticas e métodos para obter o alimento, são:
a. ao usar o modelo, selecionamos variáveis que permitem analisar os
diferentes componentes ambientais, culturais ou comportamentais
que podem estar influenciando nos processo de decisão com relação à escolha e obtenção de recursos;
b. o modelo permite fazer predições que são então comparadas aos resultados obtidos através da coleta de dados no campo;
c. tal comparação permite aprofundar ainda mais o conhecimento sobre os processos de decisão dos indivíduos.
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6. QUALIDADE NUTRICIONAL DA DIETA
Uma tendência geral observada para pescadores tanto da Mata Atlântica como da Amazônia é de um consumo de calorias abaixo dos padrões
recomendados, mas um consumo protéico superior aos padrões recomendados (Hanazaki e Begossi, 2000; Murrieta, 1998; Siqueira, 1997). Por
exemplo, para comunidades na região de várzea amazônica (próximo a
Santarém), Murrieta (1998) verificou um consumo protéico de 396% para
São Benedito e 204% para Aracampina, e um consumo calórico de 89%
para São Benedito e 63% para Aracampina, em relação aos padrões internacionais. No litoral sul de São Paulo, Hanazaki (2001) verificou que o consumo protéico foi de 152% para Pedrinhas e 186% para São Paulo Bagre, e
o consumo calórico foi de 57% para Pedrinhas e 68% para São Paulo Bagre.
Vale lembrar que a mesma tendência ocorre entre famílias urbanas
brasileiras de baixa renda (até 1 salário mínimo per capita). Segundo o estudo de Galeazzi et al. (1997), em famílias urbanas de baixa renda de Campinas (SP), Goiânia (GO), Ouro Preto (MG) e Rio de Janeiro (RJ), a adequação percentual do aporte calórico não chega a 100%, enquanto que a adequação protéica supera este limite. É preciso também lembrar que ainda há
uma carência de estudos conclusivos sobre problemas nutricionais passíveis de generalizações, seja para pescadores da região Amazônica (Murrieta, 1998) ou da Mata Atlântica.
Importante destacar que, assim como observado entre diferentes grupos nativos do mundo todo, as rápidas mudanças nos modos de vida e nas
atividades de subsistência frequentemente revelam reflexos na qualidade
das dietas locais (Kuhnlein e Receveur, 1996). Para citar um exemplo do litoral brasileiro, analisando mudanças históricas na alimentação de uma comunidade caiçara de Cananéia, São Paulo, Ferreira et al. (2009) perceberam
uma constante diminuição no uso de alimentos locais, e um aumento de
alimentos industrializados.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudos sobre a relação entre a diversidade disponível e a alimentação de populações locais podem trazer informações importantes em dois
sentidos. Primeiro, quanto ao manejo local de recursos utilizados para a
subsistência e à conservação destes recursos. Segundo, quanto à qualidade
nutricional da dieta de populações locais. A escassez de estudos com este
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enfoque e com o enfoque da ecologia humana em geral reflete a necessidade de se concentrar esforços em pesquisas que abordem a integração de fatores biológicos e ecológicos com fatores sociais.
A relação entre uso de recursos e alimentação frequentemente reflete
situações de mudança, em geral tendendo para uma perda da auto-suficiência na produção local de alimentos. As ameaças de mudanças rápidas
em sistemas alimentares tradicionais ou costumeiros podem estar relacionadas à adoção de padrões de consumo urbanos, que não são nutricionalmente nem economicamente adequados (Kuhnlein e Receveur, 1996;
Tagle, 1988). Uma consequência destas mudanças é o abandono de alimentos produzidos localmente e a inserção de itens alimentares industrializados (Databuit e Leatherman, 1998; Pelto e Vargas, 1992). Mesmo que a perda de auto-suficiência esteja relacionada a uma maior renda per capita,
como observado por Hanazaki (2001), esta transição não se traduz necessariamente numa melhora na qualidade nutricional.
Por fim, vale lembrar que o abandono de atividades historicamente
relacionadas a esta auto-suficiência, tais como a agricultura e a pesca, ou o
seu novo direcionamento em função de atividades ligadas ao turismo, está
associada ao enfraquecimento de instituições locais relacionadas a todo
um conjunto de conhecimentos sobre o ambiente. Como argumentou Cândido (1977) em seu clássico trabalho entre os caipiras do interior de São
Paulo, não se trata de voltar ao passado, mas de evitar a destruição das instituições básicas das populações rurais, possibilitando ajustes a novos contextos, sem condená-las à urbanização.
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TABUS
ALIMENTARES

5

Juarez Pezzuti*

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Colding e Folke (1997), tabus representam regras sociais
não escritas que regulam o comportamento humano, podendo ser consideradas instituições informais locais que limitam e definem o uso de recursos
e ecossistemas entre comunidades humanas.
Os tabus alimentares podem ser estudados tanto a partir de uma
abordagem materialista, onde se procuram explicações práticas para a
ocorrência dos mesmos (Harris, 1979), ou do ponto de vista simbólico, orientada segundo critérios ideológicos (Sahlins, 1976).
Begossi (1998) define a primeira como a abordagem eticista que é a do
observador externo, cujas análises consideram principalmente a relação
custo-benefício que envolve o processo de tomada de decisões, buscando
compreender o valor adaptativo do processo de escolhas alimentares. As
escolhas e restrições são aqui consideradas como o resultado da soma das
forças produtivas (Ross, 1978). A segunda seria a abordagem emicista, incluindo a compreensão do ambiente físico, onde se considera que padrões
culturais são arbitrários e derivam da mente humana (Sahlins, 1976).
Segundo Harris (1976), os materialistas negam que o conhecimento
das regras êmicas proporciona a base para previsões precisas a respeito de
sistemas de transmissão de comportamentos. No entanto, o observador
está livre para abstrair estruturas êmicas, conscientes ou inconscientes,
como planos, mapas cognitivos, regras (como os tabus), temas, valores,
símbolos, códigos morais, e daí em diante. Se eventos comportamentais
são descritos em termos de categorias e relacionamentos que surjam dos
critérios estratégicos do observador, são éticos. Se são descritos em termos
* Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), Universidade Federal do Pará (UFPA).
Campus do Guamá, CEP 66075-110, Belém, PA, Brazil. www.fisheriesandfood.org.
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dos critérios extraídos a partir do informante, são êmicos. No materialismo
cultural, existem tanto abordagens eticistas quanto abordagens emicistas
no estudo do comportamento de comunicação. O significado êmico está
dentro da mente dos atores, mas o significado ético está dentro da mensagem vista como um evento de fluxo de comunicação. Citando Levi-Strauss
(1974), “O ético é nada mais que o êmico do observador”.
Veremos que estas duas formas de abordagem não são excludentes.
Pelo contrário, são complementares e, juntas, permitem uma melhor compreensão de comportamentos como os tabus alimentares (Begossi, 1997;
Hanazaki, 2002). A perspectiva êmica permite conhecer os critérios para
estabelecer preferências e restrições, enquanto a ética nos permite ligar esta
informação etnográfica com aspectos revelados através de análises ecológicas, químicas e toxicológicas, entre outras.
Colding e Folke (2000) classificaram os tabus relacionados a recursos
nas seguintes categorias: 1) tabus segmentares, que determinam a utilização do recurso em função de idade, sexo, status social ou outras condições
específicas, e definidos pelos antropólogos como tabus alimentares específicos; 2) tabus de método, que regulam as técnicas de obtenção dos recursos naturais; 3) tabus de história de vida, quando se restringe o uso das espécies dependendo do estágio do ciclo de vida; 4) tabus de habitat, que restringem o acesso aos recursos no espaço; 5) tabus temporais, com acesso
restrito no tempo; e 6) tabus específicos, que conferem total proteção a determinada espécie.
Nesta revisão sobre o estudo dos tabus alimentares entre ribeirinhos
amazônicos e caiçaras da mata atlântica enfocaremos, sobretudo, o papel
dos tabus segmentares presentes na cultura destas populações (Tabela 5.1).
Independentemente do tipo de enfoque (simbólico ou materialista), veremos
a seguir os principais estudos sobre tabus alimentares desenvolvidos com
comunidades de pescadores da Amazônia e da Mata Atlântica, no Brasil.

2. TABUS E CADEIA TRÓFICA
Na Amazônia, as restrições alimentares da cultura cabocla aparentemente são respostas culturais a enfermidades culturalmente definidas.
Aparentemente, restrições alimentares (denominadas resguardos) estão definidas para situações determinadas, como menstruação, puerpério, doenças e ferimentos. Normalmente, estas restrições são referentes a animais e
peixes classificados como reimosos. (Begossi e Braga, 1992; Moran, 1974). O
termo carregado ou reimoso inclui uma série de supostos atributos como
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carne forte, gordurosa e capaz de causar inflamação em pessoas com
ferimentos ou doentes.
Tabela 5.1 Tabus segmentares na Amazônia e na Mata Atlântica.
Condições sob tabu

Táxon
estudado

Local/grupo/
ocorrência

Fonte

Doenças, ferimentos,
queimaduras, gravidez,
lactação e menstruação

Peixes e
mamíferos

Amazônia.

Moran (1974); Smith
(1974, 1981)

Doenças, gravidez e pósparto

Mamíferos

Litoral de São Paulo.

Hanazaki (2002)

Corte, infecção, golpe,
hemorróida, malária,
amebíase, lactação,
menstruação

Quelônios

Barcelos, Rios
Carabinani e Jaú, AM.

Pezzuti et al. (submetido)

Menstruação, puerpério,
doenças e cortes

Peixes

Rio Tocantins, AM.

Begossi e Braga (1992)

Ferimentos, doenças,
puerpério, menstruação

Peixes

Ilha de Búzios, SP.

Begossi (1992)

Peixes e
mamíferos

Maranhão

Balée (1985); McDonald
(1977)

Peixes

Rio Piracicaba, SP.

Madi e Begossi (1997)

Peixes e
mamíferos

Juréia, SP.

Ramos (2000)

Puberdade, menstruação,
puerpério e doenças
Estação do ano (tabu
temporal)
Gestação, puerpério,
doenças, pós-operatório,
ferimentos

Moran (1974) e Smith (1979, 1981) observaram, entre populações ribeirinhas da Amazônia, a existência de restrições alimentares durante doenças,
ferimentos, queimaduras, gravidez, lactação e menstruação com relação a
alimentos considerados reimosos. O próprio conceito da reima, ou o seu sentido simbólico, foi objeto de um estudo detalhado (Maués e Motta-Maués,
1977). Os moradores do Parque Nacional do Jaú definem carne reimosa como
aquela que é ou pode ser “ofensiva” para a saúde de quem come (Pezzuti et
al., submetido). Algumas das explicações encontradas para o emprego do
termo reimoso constam na Tabela 5.2.
Begossi e Braga (1992), porém, não encontraram diferenças quanto ao
teor de gordura entre os peixes consumidos e os evitados no Rio Tocantins,
mas a maioria dos peixes evitados na região é carnívora, enquanto os mais
consumidos e preferidos são usualmente herbívoros ou detritívoros. Se a
probabilidade de adquirir toxinas aumenta de acordo com o nível trófico
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da espécie que está sendo consumida, pois as toxinas tendem a se acumular nos níveis superiores, evitar peixes carnívoros pode ser considerado
um comportamento adaptativo. As espécies consideradas venenosas e evitadas pelos habitantes da Ilha de Búzios (Begossi, 1992) podem conter toxinas em glândulas, no fígado ou na própria musculatura do corpo.
Tabela 5.2 Características da carne considerada reimosa, de acordo com
populações caiçaras da Mata Atlântica e populações ribeirinhas da Amazônia.
Características da carne reimosa

Local de Estudo

Fonte

Juréia, SP.

Ramos (2000)

Carne “carregada”

Ilha Grande, RJ.

Seixas e Begossi (2001)

Carne “carregada, forte”

Tocantins, AM.

Begossi e Braga (1992)

“tem pitiú” (cheiro ruim), carne “ofensiva”,
“provoca inflamação”, “queima o sangue”, “é uma
fera, come tudo”, causa alergia, “arranha muito”

Rio Negro, AM.

Pezzuti et. al.
(submetido)

Causam furúnculos, cheiro de urina, carne “forte”
ou "brava”

Begossi et al. (1999), numa análise ecológica sobre a pesca e a caça na
Reserva Extrativista do Alto Juruá, Estado do Acre, observaram que os peixes considerados reimosos são normalmente piscívoros.
Numa revisão sobre as restrições alimentares entre populações caiçaras no litoral de São Paulo, Hanazaki (2002) verificou que, de fato, existe
um padrão geral de preferência por peixes com escamas e restrições a peixes lisos ou “de couro”, sobretudo em situações específicas, como em doenças, gravidez e pós-parto. Os bagres, em geral, são proibidos para consumo, tanto as espécies marinhas (Ariidae) quanto as de água doce (Pimelodidae). São peixes basicamente detritívoros ou carnívoros. A preferência
por bagres numa das localidades estudadas reflete uma interrelação entre
fatores materialistas e simbólicos, como o caso da Comunidade São Paulo
Bagre. Peixes pertencentes à família Scombridae, como o bonito, a cavala e
a sororoca, e que caracteristicamente apresentam escamas muito pequenas
ou mesmo ausentes, são também enquadrados como peixes lisos, e portanto também sujeitos a tabu. A explicação baseada na cadeia trófica também
é a mesma, já que são espécies predadoras (Figueiredo e Menezes, 2000) e,
portanto, propensas à acumulação de toxinas na musculatura. Já os mugilídeos, como a tainha e o parati, que são considerados reimosos pelos
caiçaras, são espécies que se alimentam de material vegetal associado ao
substrato (Menezes e Figueiredo, 1985) e, portanto, este tabu não poderia
ser explicado por esta razão.
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Madi e Begossi (1997), estudando a pesca e as escolhas alimentares
entre populações humanas situadas às margens do Rio Piracicaba, observaram que o mandi (Pimelodus maculatus), peixe apreciado na região, é evitado durante a estação seca, quando o nível do rio está mais baixo e suas
águas ficam mais poluídas. Durante esta época, o mandi é considerado especialmente reimoso e com gosto e cheiro de querosene. Esta população urbana ribeirinha apresenta restrições alimentares mais acentuadas quando
o nível de poluentes no rio apresenta-se em maiores concentrações. Caracteriza-se, neste caso, uma restrição alimentar durante uma época definida
(tabu temporal). Desta forma, além de adaptativos, tabus podem talvez ser
utilizados como indicadores de poluição.

3. TABUS E USO MEDICINAL
Em comunidades caiçaras da Ilha de Búzios, litoral de São Paulo, a espécie considerada mais importante, em termos medicinais, era evitada sistematicamente, sugerindo que a forte aversão ao consumo do animal (o lagarto teiú, Tupinambis teguixin) pode ser considerada adaptativa, já que o
tabu significa uma proteção com relação à predação pelo homem, permitindo, assim, que a espécie permaneça oportunamente disponível (Begossi
e Richerson, 1992).
Investigando também os possíveis fatores ecológicos envolvendo tabus alimentares entre comunidades de pescadores do Rio Tocantins, Begossi e Braga (1992) encontraram uma correlação entre as espécies mais sujeitas a restrições e aquelas utilizadas com fins medicinais.
Tanto entre ribeirinhos da Amazônia quanto entre caiçaras da Mata
Atlântica, os peixes sujeitos a restrições alimentares são considerados
reimosos, sendo que os caiçaras também utilizam secundariamente os termos bravo ou carregado. Outro padrão comum entre caboclos ribeirinhos e
caiçaras foi a inclusão de peixes herbívoros, detritívoros e os que se alimentam de invertebrados entre os que podem ser consumidos por pessoas
doentes e por mulheres no puerpério (Begossi et al., submetido). Os peixes
considerados reimosos foram os peixes lisos (sem escamas), sendo que os
caiçaras também consideraram a presença de dentes conspícuos e comportamento agressivo como atributos de peixes reimosos. Smith (1981) também menciona o teor de gordura como uma razão para que o peixe seja
considerado um tabu, na Amazônia. No entanto, alguns estudos não encontraram associação entre teor de gordura e menção como tabu alimentar,
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tanto no Araguaia e na Ilha de Búzios (Begossi et al., submetido) como no
Tocantins (Begossi e Braga, 1992).
De acordo com a teoria do forrageio ótimo, o forrageador tende a
maximizar a taxa de obtenção de energia, usualmente medida em calorias.
Dentro desta perspectiva, os pescadores do Tocantins estão forrageando
otimamente ao consumirem preferencialmente as espécies que apresentam
maior teor de gordura e, portanto, maior valor calórico. Por outro lado, a
gordura de várias espécies de peixes e animais evitados é utilizada como
remédio caseiro. A gordura e a pele de jacarés são utilizadas contra epilepsia e picadas de cobra. A gordura da sucuri é utilizada contra reumatismo,
gripes e queimaduras. No Rio Negro, a gordura da sucuri e do jaboti é armazenada em pequenos frascos, para serem aplicadas em cortes e infecções cutâneas (Pezzuti et. al., submetido).
A utilização de certas espécies para fins medicinais pode ser considerada como um indicador biológico de doenças importantes na região. Por
exemplo, a menção comum, em Imperatriz, no Estado do Maranhão, do
surubim para tratamento de leishmaniose pode representar a importância
desta doença na área (Begossi e Braga, 1992). No Jaú, o consumo de quelônios é evitado por pessoas com malária (Pezzuti et al., submetido). Estas
observações reforçam a sugestão de Harris (1977) de que certos tabus são
importantes para manter a disponibilidade de certas espécies para uso medicinal. Esta proposição ficou mais tarde conhecida como a hipótese da
drogaria da natureza, ou Drugstore hipothesis.
Tartarugas marinhas (Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Caretta
caretta, Lepidochelys olivacea) são utilizadas medicinalmente e evitadas
como alimento pelos caiçaras da Juréia (Ramos, 2000), e consideradas
como de alto valor zooterápico por comunidades de pescadores do litoral
baiano (Costa-Neto e Marques, 2000).
Seixas e Begossi (2001) encontraram tanto elementos utilitaristas
quanto cognitivos relacionados aos tabus alimentares observados entre
pescadores da Ilha Grande, inclusive relacionados a peixes tóxicos como o
baiacu e a espécies de emprego medicinal.
Os elasmobrânquios, como arraias e cações, são sujeitos a tabus tanto
em comunidades caiçaras da mata atlântica (Hanazaki, 2002) quanto na
Amazônia (Begossi, 1998; Begossi e Braga, 1992; Begossi et al., 1999). As razões por trás destas restrições indicam claramente a existência de uma re-
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lação simbólico-materialista, que é a do “cheiro de urina” com as altas concentrações de amônia na carne destas espécies, que levam à rápida deterioração da carne.
As razões para a existência de tabus alimentares encontrados em diversos estudos desenvolvidos junto a populações de caboclos ribeirinhos e
de caiçaras encontram-se na Tabela 5.3.
Tabela 5.3 Razões para a existência de tabus alimentares entre ribeirinhos da
Amazônia e caiçaras da Mata Atlântica.
Explicação
Aparência, cheiro ruim, comportamento
agressivo, dentes conspícuos, ausência de
escamas, hábito de comer lodo e presença
de sangue

Ausência de escamas (peixe liso)

Teor de gordura

Táxon sob tabu

Referência

Peixes

Begossi (1992)

Peixes siluriformes
(Ariidae e
Pimelodidae)

Begossi e Braga (1992);
Begossi et al. (1999);
Hanazaki (2002); Pereira
(1974)

Peixes

Smith (1981)

Tanto restrições ao consumo de espécies carnívoras quanto à relação
entre espécies rejeitadas e espécies de utilização medicinal foram também
observadas por Pezzuti et al. (submetido), num estudo sobre a utilização
de tartarugas de água doce e de jabotis por caboclos ribeirinhos da bacia
do Rio Negro, no Estado do Amazonas.
Existem algumas espécies que fogem a esta regra e tornam a associação carnívoro/tabu/medicinal um tanto menos consistentes. Por exemplo,
a traíra (Hoplias malabaricus), peixe carnívoro, não constitui tabu alimentar,
mas sua gordura é utilizada para tratamento de dor de ouvido, na Amazônia. Já o tucunaré (Cichla spp.), um típico peixe piscívoro que ocupa alta
posição na rede trófica aquática amazônica (Ferreira et al., 1998), é peixe
isento de qualquer restrição e consumido em quaisquer circunstâncias,
sendo uma das espécies mais importantes para a subsistência dos ribeirinhos do Rio Negro, no verão (Begossi, 2002). Ainda assim, são vários os estudos que indicam clara associação entre tabu alimentar e dieta carnívora,
em peixes (Begossi, 1992; Begossi e Braga, 1992; Seixas e Begossi, 2001), em
quelônios aquáticos (Pezzuti et al., submetido) e em mamíferos (Colding,
1998). As proibições ao consumo de animais carnívoros, localizados em ní-
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veis tróficos elevados, e portanto mais susceptíveis ao acúmulo de toxinas
nos tecidos, soam como biologicamente adaptativas.
Estudando as restrições alimentares existentes entre populações de
pescadores do sudeste brasileiro, Begossi (1992) constatou que as razões
apresentadas pelos entrevistados para não comer determinados peixes foram o formato, aparência, cheiro ruim, comportamento agressivo, dentes
conspícuos, ausência de escamas, carne forte ou carregada (reimosa), hábito de comer lodo e presença de sangue. Critérios como comportamento
agressivo e presença de dentes estão relacionados com o hábito carnívoro.
O comportamento de comer lodo relaciona-se com o tipo de alimentação
detritívora.
Begossi também observa que as espécies mais sujeitas a restrições foram as carnívoras, notadamente as piscívoras. Já os consumidores secundários foram ocasionalmente evitados, e os consumidores primários tendem a ser os preferidos. Pezzuti et al. (submetido) investigaram as diversas
formas de uso dos quelônios amazônicos pela população ribeirinha do Rio
Negro, incluindo consumo, preferências, restrições, tabus segmentares,
periculosidade, uso medicinal e comercialização. As espécies herbívoras
são preferidas, sendo que as onívoras/carnívoras estão sujeitas a tabus, e
destas, um carnívoro predador (Chelus fimbriatus, o mata-matá), e um onívoro/saprófago (Geochelone carbonária e Geochelone denticulata, os jabotis),
são largamente usadas como zooterápico. Ficou também evidente a existência de elementos simbólicos na rejeição ao mata-matá e ao lalá, Phrynops
raniceps (“é um bicho muito horrível”, “a cabeça parece cobra”).
Tabus alimentares diferem quanto à aversão (“incidence of horror”,
Turton, 1978), componente êmico que reflete a intensidade da aversão expressa ou sentida por um membro da cultura à menção de se violar uma restrição alimentar.
Ainda sobre a hipótese do papel adaptativo dos tabus sobre animais
de níveis tróficos elevados, de fato o consumo de animais carnívoros, sejam estes mamíferos ou aves (como as de rapina), é baixíssimo (Alvard,
1993; Bodmer et al., 1994; Peres, 2000). No entanto, estes animais podem ser
e são abatidos por outros motivos, como no caso dos felinos de maior porte, tanto por questões de segurança para os moradores e os animais domésticos, quanto para a eliminação de um competidor. Em ambos os casos, o
comportamento continua tendo papel adaptativo.
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4. TABUS, MANUTENÇÃO DOS ESTOQUES DE PRESAS E
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Meggers (1977) afirmou que os solos pobres e facilmente lixiviáveis
da bacia amazônica limitaram o desenvolvimento cultural, mantendo o
mesmo em um estágio tribal. Surgiram amplos debates a partir daí, com
contestações e defesas, numa polêmica que se estendeu consideravelmente
ao longo dos anos, não cabendo aqui um aprofundamento neste debate. De
qualquer forma, Meggers apresentou um valioso estudo comparativo sobre cinco grupos indígenas amazônicos habitantes da floresta (Kamayurá,
Jívaro, WaiWai, Kaiapó, Sirionó) e constatou que estas comunidades humanas estão adaptadas à escassez de proteína, em função dos solos pobres
que, segundo a autora, se esgotam rapidamente, e também sustentam
plantas com baixo teor protéico, limitando assim a disponibilidade da caça.
Em função disso, os índios da região amazônica desenvolveram práticas
como o cultivo itinerante, plantam mandioca, batata doce e inhame, que
crescem em solos pobres, são nômades ou semi-nômades, desenvolveram
diferentes técnicas de controle da população (tabus sexuais,
contraceptivos, abortos, infanticídio, guerras, abandono de enfermos), e vivem agrupados em unidades econômicas mínimas, que são os núcleos familiares. Gross (1975) também demonstrou haver evidências de que a
aquisição de proteína é um fator limitante nos assentamentos
populacionais na bacia amazônica e que freqüentes mudanças das aldeias
constituem adaptações a esta limitação.
No entanto, os povos estudados por Meggers diferem sobre o que
consideram comestível. E estamos agora nos referindo aos animais cuja dieta é essencialmente vegetal, não cabendo, neste caso, a explicação baseada
na cadeia trófica, encontrada nos estudos sobre tabus em peixes aos quais
me referi anteriormente. Se todas estas adaptações são uma resposta à escassez de proteína, deve haver fortes razões para que certas espécies de
animais sejam evitadas como alimento.
Colding e Folke (1997) demonstraram a importância ecológica de certos tabus, provando que os mesmos afetam, e às vezes manejam diretamente, vários componentes do ambiente natural local. Restrições como os
tabus proporcionam a proteção de comunidades biológicas, de manchas de
habitats e de populações de algumas espécies. Os referidos autores analisaram o papel de tabus para a proteção de espécies listadas como ameaçadas
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pela World Conservation Union (IUCN) e também para as conhecidas
como endêmicas ou espécies-chave (que desempenham papel fundamental na estrutura, dinâmica e estabilidade de um ecossistema). Cerca de 30%
dos tabus identificados proíbem qualquer tipo de uso de espécies listadas
como ameaçadas. Tabus específicos apresentam importância ecológica,
contribuindo para a proteção de espécies ameaçadas, e por isso são importantes para o ecossistema. Estas análises indicam que vários tabus específicos têm a habilidade de proteger espécies ameaçadas, e que esta proteção
pode ser efetiva. Esta proteção, embora não sendo intencional, pode também
ser considerada adaptativa em termos ecológicos. Vários pesquisadores sugerem que existem motivos de manejo natural por trás de tabus alimentares
(Harris, 1979; McDonald, 1977; Rappaport, 1971; Reichel-Dolmatoff, 1976;
Ross, 1978).
Na região neotropical, tabus alimentares foram considerados como
elementos adaptativos ao sistema de caça. Para Ross (1978), não seria plausível sustentar que as diferenças no comportamento alimentar sejam simplesmente conseqüências das diferenças ideológicas ou da visão do mundo. Portanto existem claras evidências, na Amazônia, que os tabus alimentares restringindo a caça de animais de grande porte, como a anta (Tapirus
terrestris), o queixada (Taiassu tajacu) e o caititu (Taiassu peccari) constituem
um componente do padrão adaptativo das populações nativas da região.
De maneira geral, a existência de tabus alimentares está relacionada à produtividade da caça no habitat ocupado pela população estudada. Seu argumento é que a incidência de animais grandes seria tão baixa que seria
mais efetivo focar a ‘atenção cultural’ sobre espécies menores.
Por outro lado, estudos posteriores demonstraram que justamente as
espécies de grande porte, como queixadas, caititus, antas e veados são as
mais caçadas por diversos grupos humanos nativos e mestiços (Hill e
Hawkes, 1983; Peres, 2000; Vickers, 1984). Moran (1990) sugere que os tabus estudados por Ross devem ser encarados como casos particulares a serem analisados em termos microecológicos e não em nível regional. Uma
coisa é certa: não podem ser extrapolados para a Amazônia em geral. Na
verdade, faltam dados básicos sobre biomassa da mastofauna neotropical
em toda a bacia amazônica, que decorre, em parte, da dificuldade em adaptar técnicas desenvolvidas em áreas mais homogêneas aos diversos habitats
presentes nos ecossistemas neotropicais. Portanto, teorizações sobre as relações homem-ambiente na Amazônia e sobre as adaptações à escassez de
proteína não podem estar baseadas numa base de dados tão pouco representativa.
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Avaliando os possíveis efeitos dos tabus segmentares referentes a animais de caça McDonald (1977) estimou que este tipo de tabu poderia diminuir a pressão sobre algumas espécies em até 80%. O referido estudo indica, ainda, que o impacto conservacionista recai principalmente sobre as espécies em maior necessidade de proteção, que são as de grande porte e baixo potencial reprodutivo. A dedução foi baseada comparando-se a diferença hipotética na demanda por carne de caça na presença e na ausência de
tabus. Pressupõe-se que, quando um animal é abatido, o caçador deixa de
caçar até que a carne acabe. Os tabus proporcionam a redução do número
de pessoas a compartilhar desta carne, e então os caçadores caçam menos,
pois o produto da caçada dura mais tempo. Deve-se levar em conta que
este trabalho apenas deduziu a possível diminuição do abate de animais
em função do tipo e abrangência dos tabus nas comunidades humanas
consideradas, e do tamanho e estrutura etária das mesmas.
Tabus segmentares comuns, com restrições ao consumo de espécies
de pescado e de caça durante a puberdade, a menstruação, o puerpério e
doenças foram observados entre os Ka’apor (Balée, 1985), os Kayapó, os
Yanomami, os Xavante, os Tenetehara, os Timbira, os Desana, os Waiwai,
os Jívaro e os Sirionó (McDonald, 1977).
Trabalhando ainda com a hipótese do tabu como ferramenta conservacionista, Alvard (1993) sustenta que, embora seja verdade que diversas
populações humanas de caçadores de subsistência vivem em equilíbrio
com suas populações de presa, não as levando à extinção, isso não justifica
a conclusão de que as populações nativas são conservacionistas. Avaliando
também as escolhas dos índios Piro com relação às espécies abatidas,
Alvard constata que os Piro não estão limitando o abate de espécies mais
susceptíveis à sobrecaça, como macacos e antas, e sim procurando maximizar as taxas de retorno, ou seja, forrageiam de acordo com a Teoria do
Forrageio Ótimo, não visando a conservação dos estoques de presas e não
poupando espécies consideradas vulneráveis ou ameaçadas. O autor levou
em conta também que caçadores cujo objetivo seja conservar sua presa devem empregar não somente escolha seletiva por presas e de locais de caça,
mas também escolhas não-aleatórias por idade e sexo. Numa análise sobre
as escolhas intraespecíficas de presas, Alvard (1995) observou que os Piro
também não poupam indivíduos de alto valor reprodutivo, como fêmeas e
machos adultos, o que aumentaria o rendimento máximo sustentável das
populações. Procuram, sim, maximizar o rendimento das caçadas.
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Colding (1998) simulou testar o impacto de distintas opções de caça
para um grupo de caçadores indígenas da Amazônia equatoriana, através
de modelos hipotéticos construídos com auxílio do software Stella II. Levando em conta a existência de tabus alimentares sobre carnívoros e ungulados,
o autor testou várias opções, considerando e desconsiderando alternadamente e conjuntamente estes tabus, e verificou que os impactos de cada
opção sobre as populações de presas são bem distintos. Embora não se possa
tirar conclusões gerais a partir de tais modelos, os resultados indicam que
tabus alimentares podem não ser uma estratégia efetiva de adaptação, mas
que a caça “moderada” seria a melhor opção.
Tabus segmentares, por exemplo, podem ter o mesmo efeito dos sistemas de quota formalmente impostos em sistemas de manejo oficiais. Um
estudo interessante é o Reichel-Dolmatoff (1976), sobre a relação entre
cosmologia e subsistência junto aos índios Tukano, habitantes da fronteira
entre o Brasil e a Colômbia. Na sociedade Tukano, o líder religioso, ou
Xamâ, interfere diretamente sobre a pesca, caça e coleta, controlando pessoalmente a quantidade de veneno utilizado na pesca ou o número de animais a serem abatidos quando um bando é encontrado, podendo mesmo
proibir a caça numa determinada área. Ele é o protetor da vida dos animais
e das plantas. A crença de que os espíritos dos animais caçados provocam
doenças restringe a atividade, evitando o esgotamento dos estoques de
presas e a decorrente mudança dos assentamentos. A doença é encarada
como uma conseqüência da quebra de equilíbrio energético, cuja causa
principal é a sobrecaça. Além disso, antes de ir caçar, o índio Tukano deve
obedecer a uma rigorosa preparação que inclui abstinência sexual, tabus
alimentares e rituais de purificação. Cada animal também está associado a
uma constelação específica, e só deve ser caçado após esta constelação ter
surgido no horizonte.
Entre os índios Ka’apor, habitantes das florestas de interflúvio do norte do Maranhão, tabus e caçadas rituais são a tal ponto eficientes quanto à
diminuição da pressão sobre a fauna nativa, que esta se mantém altamente
disponível mesmo ao redor de aldeias antigas, onde normalmente a caça
desaparece (Balée, 1985). Entre este povo, moças que atingem a puberdade,
mulheres menstruadas e parentes de crianças recém-nascidas só podem
comer carne de jaboti (Geochelone denticulata), cuja captura é extremamente
difícil e requer um tempo considerável de procura dos caçadores.
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Colding e Folke (2000) chegam a propor que os tabus, como instituições informais locais com capacidade de proteger espécies e habitats, poderiam ser utilizados no manejo e conservação da natureza. O reconhecimento formal destas instituições seria essencial para a conservação da
biodiversidade. Os exemplos de restrições ao consumo de peixes capazes
de debilitar ou agravar o estado de saúde de quem os come, observados
tanto entre ribeirinhos da Amazônia quanto entre caiçaras da Mata Atlântica, são encarados como uma forma de “sanção automática” na qual a
própria ação do violador traz a penalidade. Torna-se crítico entender a dinâmica destas instituições informais, como os tabus, de maneira a criar políticas capazes de estimular, ao invés de proibir, tais práticas. Colding e
Folke enumeram, entretanto, alguns elementos considerados indispensáveis para que tal sistema possa operar com sucesso, como uma experiência
prévia de organização comunitária, instrumentos legais específicos e a
descentralização da autoridade para atores em nível local.
Investigações sobre tabus relacionados à fauna terrestre da mata
atlântica praticamente não existem, salvo o estudo realizado por Ramos
(2000) na região da Juréia, no litoral sul do Estado de São Paulo. Observouse que os tabus a respeito da ingestão de vertebrados terrestres e peixes são
semelhantes, sendo proibidos a gestantes, mulheres em dieta pós-parto,
doentes, recém-operados e feridos. Além destes há um grupo de animais
(ouriço, lagarto e especialmente o jacaré) que se ingeridos por pessoas com
impurezas no sangue, de acordo com os entrevistados, fazem essas impurezas saírem através de furúnculos. As caças em geral são referidas como
de “carne forte”, portanto não podem ser sempre consumidas. Ramos
(2000) encontrou uma relação entre os animais que constituem tabus e os
que têm uso medicinal, o que pode reforçar a hipótese de conservação do
recurso para uso medicinal.
Embora estudiosos simbolistas tenham estudado tabus alimentares
enfocando seus aspectos êmicos, são raros os trabalhos como o de ReichelDolmatoff, citado anteriormente. Por exemplo, Sahlins (1976) estabelece
que a comestibilidade está inversamente relacionada com a “humanidade”
(semelhança física com a espécie humana) e, no entanto, os primatas são
largamente consumidos por comunidades humanas na região Amazônica,
tanto indígenas quanto caboclas ribeirinhas e de seringueiros (Alvard,
1993, 1995; Bodmer et al., 1988, 1994; Calouro, 1995; Peres, 2000).
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5. CONCLUSÕES
Nos diversos estudos sobre tabus alimentares na Amazônia e na Mata
Atlântica, é comum a relação entre tabu e hábito alimentar carnívoro, assim como a menor ocorrência de tabus sobre espécies herbívoras e
detritívoras. A explicação ecológica (ou materialista) é que estes tabus
constituem uma estratégia adaptativa para evitar contaminação de toxinas
pela ingestão da carne de espécies que ocupam níveis tróficos elevados,
pois animais situados em níveis elevados da cadeia alimentar tendem a
acumular toxinas nos seus tecidos.
Outra constatação foi a de que, entre as espécies protegidas por tabus,
várias são utilizadas com fins medicinais, o que também suporta outra explicação ecológica: a de que, em alguns casos localizados, alguns tabus específicos aumentam a disponibilidade de animais com alto valor zooterapêutico.
Na Amazônia, encontramos evidências de que os tabus também podem estar funcionando como um mecanismo que diminui a pressão de
caça sobre espécies mais vulneráveis, tendo então papel importante na manutenção dos estoques naturais e na conservação da biodiversidade, como
defendido por diversos autores para outras regiões do mundo (Colding e
Folke, 1997). Outros estudos demonstraram que a estratégia básica da população estudada procura otimizar o resultado da caça, sem poupar espécies consideradas vulneráveis (Alvard, 1993, 1995). Este possível papel dos
tabus alimentares é um tema que precisa ser mais estudado, se desejamos
saber se é um fenômeno que ocorre apenas em contextos localizados ou em
que extensão pode ser generalizado.
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PESCA ARTESANAL E
ETNOICTIOLOGIA
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Renato A. M. Silvano*

1. INTRODUÇÃO

O presente capítulo apresenta um panorama dos estudos realizados no
Brasil abordando a pesca artesanal e a etnoictiologia, com ênfase em aspectos metodológicos. Apesar de bastante inter-relacionadas, estas duas áreas
de pesquisa são apresentadas separadamente, possibilitando uma melhor
compreensão de suas particularidades teóricas e metodológicas. Nessa
nova edição, a abordagem mais geral foi mantida, porém a literatura foi
atualizada e alguns tópicos foram adicionados, devido ao grande número
de estudos que surgiram nessas áreas desde então.

1.1 PESCA ARTESANAL – CARACTERÍSTICAS GERAIS E
IMPORTÂNCIA DA PESQUISA

As pescarias artesanais, tanto costeiras como fluviais, fornecem alimento e emprego para muitas populações humanas, especialmente nos países tropicais e em desenvolvimento, onde geralmente a maioria do pescado consumido é capturada por pescadores artesanais (Derman e Ferguson,
1995; Lim et al., 1995). Tais pescarias são de natureza complexa e imprevisível, envolvendo uma grande variedade de técnicas de pesca utilizadas e
uma grande diversidade de espécies de pescado capturadas (Begossi et al.,
2012a). No ambiente tropical e subtropical, alguns estudos fornecem dados
sobre a biologia e a pesca de espécies de peixes de maior interesse comercial, como as garoupas (Serranidae) (Sa’enz–Arroyo et al., 2005), os vermelhos (Lutjanus spp., Lutjanidae) (Begossi et al., 2011) e a enchova (Pomatomus saltatrix, Pomatomidae) (Haimovici e Krug, 1996; Silvano e Begossi,
2010; Zeller et al., 1996), bem como sobre espécies seriamente ameaçadas
pela pesca, como o mero Epinephelus itajara (Gerhardinger et al., 2009). Den* Depto. Ecologia/ UFRGS, CP 15007, CEP 91501-970, Porto Alegre-RS, Brasil, Fisheries
and Food Institute. www.fisheriesandfood.org. e-mail: renato.silvano@ufrgs.br.
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tre as informações disponíveis sobre a dinâmica da pesca artesanal tropical
em outros países, destacam-se os estudos realizados nos ambientes costeiros e estuarinos da África (de Boer et al., 2001; McClanahan et al. 2006;
Semesi et al., 1998), em recifes de coral no Pacífico Sul, na Indonésia, Ilhas
Salomão e Papua Nova Guiné (Aswani e Hamilton, 2004; Cinner et al., 2005;
Campbell et al., 2012; Pet-Soede et al., 2001), bem como a pesca e manejo de
invertebrados no litoral do Chile (Castilla e Defeo, 2001). A pesca artesanal
fluvial tem sido menos estudada, sendo que existem estudos na África e na
Ásia (Pet et al., 1995; Solomon et al., 2012; Sultana e Thompson, 2007).
Apesar de ocorrer em menor escala, a pesca artesanal pode ocasionar
uma redução no estoque de peixes explorados, especialmente com relação
aos peixes piscívoros de interesse comercial, o que pode alterar o restante
da comunidade de peixes e processos ecológicos, conforme já observado
em recifes marinhos tropicais e subtropicais (Pet-Soede et al., 2001;
Ruttenberg, 2001; Shepherd et al., 2004), bem como no estuário e em lagos
na África (de Boer et al., 2001; Schindler et al., 1998). Por exemplo, a pesca
excessiva de peixes herbívoros de grande porte em algumas ilhas do Pacífico acarreta uma redução do processo ecológico de bioerosão, reduzindo a
cobertura de recifes de coral (Bellwood et al., 2003).
Estes e outros estudos apontam a necessidade de se efetuar o manejo da
pesca artesanal. No entanto, as estratégias de manejo impostas por instituições
governamentais nacionais muitas vezes se mostram inapropriadas para a pesca artesanal, pois tais estratégias desconsideram as comunidades de pescadores artesanais que possuem uma maior dependência e grande conhecimento
sobre os recursos pesqueiros locais (Ruddle e Hickey. 2008; Schreiber, 2001).
Assim, atualmente considera-se importante envolver as comunidades de pescadores artesanais no manejo da pesca, uma vez que estes pescadores geralmente apresentam regras sociais e estratégias de pesca que podem favorecer a
conservação dos recursos pesqueiros, como a territorialidade e o manejo comunitário de recursos (Begossi, 1995; Berkes, 1999; McGrath et al., 1993).
As abordagens mais atuais do manejo da pesca artesanal consideram
as comunidades locais de pescadores como parte integrante do sistema a
ser manejado, sendo que a pesca é analisada como um sistema social e ecológico integrado, reconhecendo a interdependência entre a preservação do
ecossistema aquático, manutenção das populações exploradas e bem estar
social e econômico dos pescadores, como geração de renda e segurança alimentar (Cinner et al., 2005; Begossi et al., 2012a; Obura, 2012; Sultana e
Thompson, 2007). Para que as medidas de manejo pesqueiro possam con-
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templar efetivamente tanto os peixes como as sociedades humanas que deles dependem, são necessárias informações sobre as características da pesca artesanal: espécies exploradas, estratégias de pesca empregadas e a realidade socioeconômica dos pescadores. No entanto, tais informações são
ainda pouco conhecidas para muitas das pescarias artesanais tropicais e
subtropicais.

1.2 PESCA ARTESANAL NO BRASIL
No Brasil, a pesca artesanal efetuada por comunidades costeiras e ribeirinhas é de grande importância como fonte de alimento e renda. Estimase que os pescadores artesanais fornecem cerca de 40% a 60% do pescado
marinho (Diegues, 1999; Haimovici e Klippel, 1999) e 60% do pescado nos
rios amazônicos (Bayley e Petrere, 1989). Estes pescadores geralmente possuem baixa renda e não têm sido considerados nos planos de manejo pesqueiro (Begossi, 1998; Diegues, 1999; Petrere, 1996).
No ambiente costeiro e estuarino, há estudos sobre as estratégias de
pesca empregadas e sobre as espécies de peixes capturadas por pescadores
artesanais marinhos incluindo os estudos clássicos (Cordell, 1974, 1978;
Forman, 1967) e as abordagens mais recentes (Begossi, 1992, 1996a; Begossi
et al., 2011, 2012a,b; Hanazaki et al., 1996; Nehrer e Begossi, 2000; Nunes et
al., 2011a; Seixas e Begossi, 2001). Recentemente, foi verificado que muitos
dos indivíduos de peixes reficais regularmente capturados na pesca artesanal, como as garoupas (Serranidae) e vermelhos (Lutjanidae), encontram-se abaixo do tamanho da primeira maturação sexual (Begossi et al.,
2012b), o que indica risco de sobre-pesca dessas espécies.
No ambiente fluvial, a Amazônia é uma das regiões mais estudadas,
onde foram realizados estudos enfocando a composição dos desembarques, a dinâmica da pesca e o manejo dos estoques pesqueiros (Bayley e
Petrere, 1989; Hallwass et al., 2011; Isaac et al., 1996; Lopes et al., 2011;
MacCord et al., 2007). Os lagos de várzea amazônicos possuem grande
densidade de peixes, especialmente na época seca (Saint-Paul et al., 2000;
Silvano et al., 2000), sendo ambientes potencialmente propícios para o manejo de peixes de importância comercial como o pirarucu (Arapaima gigas)
e o tucunaré (Cichla spp.) (Almeida et al., 2009; Castello et al. 2009, 2011;
McGrath et al., 1999). A pesca artesanal efetuada nestes lagos tem sido bastante estudada, devido à sua importância para as populações ribeirinhas
(Almeida et al., 2001; Cerdeira et al., 2000). Existem também estudos con-

134 Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia

templando o co-manejo da pesca na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, no Amazonas (Queiroz, 1999). Os pescadores dessa reserva realizam co-manejo da pesca do pirarucu, no qual os pescadores estabelecem épocas e locais (lagos) onde a pesca é vetada e estabelecem cotas
para captura, que são estabelecidas através do monitoramento da abundância do pirarucu realizado pelos próprios pescadores: tal co-manejo tem
contribuído para o incremento da pesca dessa espécie (Castello et al., 2009).
Outra estratégia de co-manejo em Mamirauá consiste no estabelecimento
de lagos fechados para a pesca (ou seja, áreas de proteção) pelos próprios
pescadores (Queiroz, 1999). Apesar de um estudo não verificar diferenças
na abundância, composição e diversidade de peixes entre lagos onde a pesca é permitida e lagos fechados para a pesca na reserva de Mamirauá, o
peixe comercial tambaqui (Colossoma macropomum) é muito mais abundante nos lagos fechados para a pesca (Silvano et al., 2009a). Estudos recentes
indicam que a variação na composição e abundância dos peixes capturados por pescadores artesanais amazônicos é maior entre comunidades de
pescadores do que ao longo dos anos (Castello et al., 2011, 2013). Tais estudos indicam que, de forma geral, os estoques pesqueiros amazônicos não
se encontram em sobrepesca, porém ocorre uma exploração excessiva de
algumas espécies de peixes comerciais de grande porte, como o pirarucu, o
tambaqui e os grandes bagres amazônicos (Pimelodidade) (Castello et al.,
2011; Petrere Jr. et al., 2004).
Estudos realizados na região Sudeste e Sul abordam a pesca artesanal
em rios e reservatórios da Bacia do Rio Paraná, com um enfoque nas influências da sazonalidade, da introdução de espécies e dos efeitos do represamento dos rios nos desembarques pesqueiros, além da utilização de teorias
ecológicas na análise do comportamento dos pescadores (Agostinho et al.,
1995; Castro e Begossi, 1995; Silvano e Begossi, 1998, 2001).
A atividade pesqueira artesanal nacional enfrenta diversos problemas, que afetam os pescadores e os estoques pesqueiros. Há conflitos no
ambiente marinho, onde os pescadores de arrasto1 reduzem o estoque pes-

1. Os pescadores de arrasto dedicam-se quase que exclusivamente à pesca do camarão, utilizando barcos maiores do que a maioria dos demais pescadores artesanais (cerca de 8 a
9 m) e redes de arrasto de porta. O arrasto de porta (“bottom otter trawl”) consiste de duas
redes emparelhadas que terminam em um saco, arrastadas junto ao fundo com o auxílio
de pesadas estruturas de madeira (as portas), puxadas por um único barco (Nedelec e
Prado, 1990).
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queiro e destroem equipamentos de pesca (como redes de espera) dos pescadores artesanais (Begossi, 1992). Problemas adicionais para os pescadores caiçaras do litoral Sudeste consistem na falta de organização política e
reduzida participação na comercialização e distribuição do pescado
(Begossi, 1996b, 1998; Begossi et al., 2012a). A expansão do turismo no litoral, apesar de ter desalojado comunidades de pescadores e agravado à poluição costeira, gerou novas oportunidades econômicas para os pescadores, através da venda do pescado e do trabalho como guias dos turistas
(Begossi et al., 2012a). De fato, o turismo e a proximidade com centros urbanos no litoral, bem como ecossistemas mais preservados e uma baixa
densidade populacional na Amazônia, podem ser fatores que contribuem
para a resiliência das comunidades de pescadores nessas regiões (Lopes et
al., 2011). Nos rios e lagos, tanto na Amazônia como na região Sudeste, os
principais problemas da pesca artesanal são os impactos ambientais causados pelo represamento dos rios, o que prejudica a migração dos peixes e altera a composição da ictiofauna (Barthem et al., 1991; De Merona et al., 2001,
2010; Petrere Jr., 1996), além da poluição, especialmente na forma de metais
pesados como o mercúrio, tornando os peixes impróprios para consumo
(Malm et al., 1990). Desta forma, é urgente registrar a dinâmica da pesca
artesanal brasileira, antes que muitas comunidades pesqueiras desapareçam.

1.3 ETNOICTIOLOGIA - CARACTERÍSTICAS GERAIS E
IMPORTÂNCIA DA PESQUISA

A etnobiologia estuda o conhecimento que as comunidades humanas
possuem acerca dos recursos naturais e ecossistemas dos quais dependem
para as suas atividades comerciais ou de subsistência (Berlin, 1992; Gadgil
et al., 1993). Tal conhecimento pode ser denominado de tradicional, nativo
ou local2 e abrange tanto a classificação (etnotaxonomia) como a ecologia
(etnoecologia) dos organismos (Berlin, 1992; Berkes, 1999; Williams e
Baines, 1993). Desta forma, a etnoictiologia consiste no ramo da etnobio2. O conhecimento mantido pelas comunidades humanas acerca dos seus recursos naturais
é usualmente designado conhecimento ecológico “tradicional”, “nativo” ou “local”, dependendo das características da comunidade que o possui (Berkes, 1999). O termo “tradicional”, apesar de bastante aceito, pode ser de definição confusa quando aplicado a comunidades que utilizam acessórios modernos (como barcos a motor), sendo que o termo
pode em algumas ocasiões assumir a conotação de “antiquado” (Lewis, 1993). Normalmente prefiro utilizar o termo “local”, que tende a ser mais abrangente e menos problemático (Ruddle, 1994).
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logia que trata das inter-relações que os grupos humanos mantêm com os
peixes (Marques, 1991). Os pescadores artesanais geralmente possuem um
conhecimento detalhado acerca da ecologia, comportamento e classificação
dos peixes, sendo que tal conhecimento influencia e é influenciado pelas
estratégias de pesca, como ocorre na captura de cardumes e na exploração
de aglomerações reprodutivas de peixes (Gerhardinger et al., 2009;
Johannes, 1981; Parrish, 1999). O conhecimento ecológico local mantido pelos pescadores pode resultar em práticas de manejo que auxiliam no uso
sustentável dos recursos pesqueiros (Begossi, 1995; Campbell et al., 2012).
Estudos abordando conjuntamente o conhecimento popular e o científico podem ser potencialmente úteis tanto para os cientistas como para os
pescadores. Para os cientistas, a etnoecologia pode fornecer novas informações e diretrizes para pesquisa, além de auxiliar no desenvolvimento de
medidas de manejo da pesca condizentes com a realidade dos pescadores
(Le Fur et al., 2011; Silvano e Valbo-Jorgensen, 2008; Silvano e Begossi
2012). Para os pescadores, o reconhecimento sobre o seu conhecimento
ecológico facilita a participação no manejo da pesca, além de fortalecer os
valores culturais e o poder político da comunidade (Huntington, 2011;
Warner, 1997).
As informações biológicas necessárias para o manejo da pesca artesanal tropical são muitas vezes insuficientes, sendo que o conhecimento
ecológico local possuído pelos pescadores artesanais pode ser de grande
utilidade (Johannes, 1998), especialmente em países em desenvolvimento,
onde as informações são escassas ou inexistentes. Assim, informações
etnoictiológicas analisadas e interpretadas com base na literatura em
ictiologia, têm contribuído para o estudo da ecologia dos recursos pesqueiros, como no caso das baleias bowhead (Balaena mysticetus, Balaenidae) no
Canadá (Johannes et al., 2000), do salmão (Salmo salar) no Atlântico Norte
(Felt, 1994), dos camarões rosa (Aristeus antennatus) no mar mediterrâneo
(Sardà e Maynou, 1998), e do lagostim de água-doce (Euastacus armatus) na
Austrália (Zukowski et al., 2011), dentre muitos outros exemplos.
No estuário africano de Fatala, o conhecimento dos pescadores referente à distribuição temporal e espacial dos peixes demonstrou-se condizente com os resultados de um estudo ictiológico (Poizat e Baran, 1997),
enquanto pescadores das ilhas do Pacífico Sul forneceram informações inéditas para a ciência sobre as influências sazonais e lunares no comportamento reprodutivo de peixes recifais (Johannes, 1981; Johannes et al., 2000).
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Silvano e Valbo-Jorgensen (2008) comentam a aplicação do conhecimento
local dos pescadores para gerar hipóteses a serem checadas através de pesquisas biológicas, listando 29 hipóteses sobre ecologia de peixes marinhos
e fluviais do Brasil e do Sudeste Asiático, baseadas em estudos de
etnoictiologia. No entanto, apesar de seu potencial, o conhecimento ecológico local dos pescadores encontra-se ainda pouco aplicado (Huntington,
2011) e pode desaparecer devido às influências da sociedade moderna,
como a urbanização e a industrialização (Ruddle, 1996).

1.4 ETNOICTIOLOGIA NO BRASIL
Apesar de ser uma linha de pesquisa relativamente recente no Brasil,
a etnoictiologia apresentou uma grande expansão nas últimas décadas. Alguns desses estudos enfocam a etnotaxonomia (classificação e nomenclatura) de peixes por pescadores marinhos e estuarinos no Sudeste e Nordeste
(Begossi e Figueiredo, 1995; Costa-Neto e Marques, 2000; Marques, 1991;
Paz e Begossi, 1996; Seixas e Begossi, 2001; Begossi et al., 2008) e pescadores
do Rio Tocantins, na Amazônia (Begossi e Garavello, 1990). Outros estudos
contemplaram a etnoecologia de peixes no litoral e nos rios brasileiros
(Cordell, 1974; Marques, 1995; Nunes et al., 2011b; Silvano e Begossi, 2002,
2005; Silvano et al., 2006).
Os resultados obtidos demonstram que os pescadores geralmente
classificam e nomeiam espécies de peixes úteis de forma mais detalhada
(Begossi e Garavello, 1990) e que critérios ecológicos, juntamente com critérios morfológicos, influenciam na classificação dos peixes (Begossi et al.,
2008; Costa-Neto e Marques, 2000; Paz e Begossi, 1996). Tais estudos também verificaram que os pescadores exibem um conhecimento detalhado
sobre o comportamento e a biologia dos peixes, o qual geralmente condiz
com as observações científicas (Begossi e Silvano, 2008; Marques, 1991,
1995; Silvano e Begossi, 2002, 2005).

2. MÉTODOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS
A metodologia de coleta e análise, tanto em estudos de pesca como
de etnoictiologia, deve estar relacionada aos objetivos de cada estudo, sendo que não existe uma fórmula definitiva. A seguir, são descritos alguns
dos métodos, com ênfase naqueles empregados pelo autor e colaboradores.
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2.1. PESCA ARTESANAL – COLETA DE DADOS NO CAMPO
Estudos da pesca artesanal geralmente possuem como objetivo responder às seguintes questões gerais: “Quais espécies de pescado são capturadas e comercializadas?”; “Como (com quais apetrechos e técnicas) e
quando (período do dia, ciclo lunar ou época do ano) o pescado é capturado?”; “Onde (em que locais) o pescado é capturado?”; “Qual é a importância da pesca para o sustento do pescador e para as atividades econômicas
da comunidade?”; “Há quanto tempo os pescadores vivem na região e se
dedicam à pesca?”. Também podem ser abordadas questões adicionais, em
estudos mais detalhados ou direcionados: “Existe variação sazonal (ou
ambiental) com relação às técnicas de pesca empregadas e às espécies de
pescado capturadas?”; “Como os impactos ambientais e sociais (represamento, poluição, degradação do ambiente, urbanização, turismo) influenciam a pesca?”. A coleta de dados para responder a estas questões pode
seguir dois procedimentos básicos: entrevistas com os pescadores e acompanhamento de desembarques pesqueiros.
As entrevistas com os pescadores são realizadas por meio de questionários padronizados (Apêndice), de forma que as mesmas perguntas são
efetuadas na mesma ordem para todos os entrevistados (Begossi et al.,
1999, 2001; Hallwass et al., 2013). Esta abordagem possui a vantagem de
fornecer informações básicas e gerais sobre a pesca e utilização do pescado
em uma dada comunidade de pescadores e em um determinado momento,
de forma relativamente rápida e menos dispendiosa. Tais informações podem servir como um ponto de partida para a realização de estudos mais
aprofundados sobre a pesca ou etnoictiologia (Castro e Begossi, 1995;
Nehrer e Begossi, 2000) ou consistir no único registro da pesca em regiões
distantes e inacessíveis como os rios amazônicos (Begossi, 1998; Begossi et
al., 1999), onde estudos mais detalhados são dificultados por restrições financeiras ou logísticas.
Duas questões básicas com relação ao método de entrevistas consistem em: “Quem entrevistar?” e “Quantas pessoas consistem em uma
amostra suficiente?”. A resposta exata a estas questões depende muito dos
objetivos principais de cada estudo, mas existem alguns princípios gerais.
Em uma primeira etapa, é desejável a realização de entrevistas com a finalidade de caracterizar a comunidade a ser estudada. Após esta etapa inicial, devem ser incluídos no estudo os membros da comunidade mais envolvidos com a pesca. Por exemplo, em comunidades caiçaras do litoral, como
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na Ilha de Búzios (em São Paulo), estudos sobre a pesca devem incluir os
homens, uma vez que estas comunidades apresentam uma divisão do trabalho: os homens pescam e as mulheres dedicam-se à agricultura familiar
(Begossi, 1996a). No entanto, as mulheres muitas vezes são as principais
responsáveis pela limpeza, preparo e mesmo comercialização do pescado
(Begossi, 1996b) e sua inclusão no estudo poderia incluir perspectivas diferenciadas sobre a pesca e utilização dos peixes (Ruddle, 2001).
As informações obtidas com as entrevistas devem refletir ao máximo
a pesca efetuada por toda a comunidade de pescadores. Desta forma, é importante que a amostra represente a maioria da comunidade, ou, quando
isto não é possível, é desejável que se conheça a porcentagem da comunidade representada pela amostra, ou seja, o pesquisador está ciente da
abrangência dos resultados e das limitações do estudo. Independente do
número de entrevistados, para que os resultados da pesquisa possam ser
confiáveis é importante definir uma metodologia e critérios de amostragem, dentre as diversas técnicas disponíveis (Silvano et al., 2008). Em comunidades pequenas, com até 50 residências agrupadas, uma abordagem
útil consiste em entrevistar todos os pescadores maiores de idade, ou ao
menos um pescador por residência (Begossi e Richerson, 1991). Frequentemente não é possível entrevistar todos os membros da comunidade, pois
nem todos concordam em participar do estudo ou podem ser localizados.
No entanto, esta abordagem geralmente permite amostrar cerca de 70 a
80% da comunidade, uma proporção representativa.
Em algumas ocasiões a comunidade é grande, com mais de 100 residências que podem estar dispersas por uma grande distância ou serem de
difícil acesso, como ocorre em rios amazônicos. Nestes casos pode-se realizar uma amostragem ao acaso de uma determinada proporção da comunidade, que pode variar de 25 a 50% das residências (Begossi et al., 1999,
2001; Seixas e Begossi, 2001). As residências a serem amostradas podem ser
sorteadas ou pode-se estabelecer algum critério fixo, como amostrar uma
casa e pular outra (amostra de 50%). Em outras ocasiões, os pescadores de
interesse para o estudo encontram-se dispersos em comunidades grandes,
onde a maioria dos moradores não pesca em tempo integral e não se conhece o tamanho do universo de entrevistados.
Tal situação ocorreu em uma comunidade de aborígenes australianos
amostrada por Silvano e Begossi (2005), onde muitos moradores não são
aborígenes e nem pescadores. Nestes casos é aconselhável empregar o mé-
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todo “bola de neve” (“snow-ball”) (Bailey, 1982), no qual potenciais entrevistados (pessoas que possuem reputação de conhecer o assunto em questão) são apontados pelos próprios membros da comunidade, sendo que
após cada entrevista é solicitado ao entrevistado que aponte outras pessoas. Assim, o tamanho exato da amostra varia de acordo com o tamanho da
comunidade, sendo que uma amostra satisfatória pode consistir de 80 a
90% em comunidades pequenas como as do Rio Piracicaba, com até 20 pessoas (Silvano e Begossi, 2002); de 50% em comunidades de pescadores
caiçaras do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, com 30 a 80 pessoas
(Begossi e Richerson, 1991; Hanazaki et al., 1996; Seixas e Begossi, 2001); ou
de 30% em comunidades maiores nos rios amazônicos, com centenas de
casas (Begossi et al., 1999, 2008; Silvano et al., 2008).
O acompanhamento de desembarques pesqueiros exige um maior
esforço de amostragem se comparado às entrevistas. Porém este método
tem a vantagem de produzir informações mais detalhadas sobre a dinâmica da pesca, como a quantidade de pescado capturada e variações sazonais
(Hallwass et al., 2011; MacCord et al., 2007; Nunes et al., 2011a). O registro
dos desembarques pesqueiros é geralmente realizado através de fichas de
campo padronizadas (Apêndice), para coletar dados sobre a quantidade e
composição do pescado capturado, local de pesca, apetrechos de pesca utilizados, dentre outros.
O registro de desembarques é geralmente realizado pelo próprio pesquisador e sua equipe, que amostram periodicamente os desembarques
através de viagens de campo. Tal método é bastante eficaz para o estudo
da pesca artesanal efetuada por comunidades de caiçaras (Begossi, 1992,
1996a; Nehrer e Begossi, 2000) ou ribeirinhos (Castro e Begossi, 1995;
Silvano e Begossi, 2001). A frequência e duração da amostragem variam de
acordo com questões logísticas, podendo ser de alguns dias por semana ou
por mês, ou mesmo vários dias seguidos, em uma ou duas viagens. A periodicidade ideal de amostragem varia de acordo com as características
ambientais e variações sazonais de cada local: nos rios e lagos, a pesca é influenciada pelo nível das águas, ou épocas de seca e cheia (Begossi et al.,
1999; MacCord et al., 2007); no mar, as variações correspondem às condições climáticas (presença de ventos e correntes) (Begossi, 1996a); em estuários, predomina a influência das marés e fases da lua (Cordell, 1974). Outros métodos de amostragem consistem em utilizar o auxílio dos próprios
pescadores ou comerciantes de pescado, ou em empregar um técnico (nor-
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malmente um membro da comunidade) para coletar os dados dos desembarques e repassar estes dados periodicamente para o pesquisador.
Dentre estas abordagens, os autores deste livro têm utilizado a coleta
de dados efetuada pelo próprio pesquisador ou equipe, pois esta abordagem pode fornecer dados mais confiáveis, especialmente se o objetivo do
estudo consiste em uma descrição detalhada da pesca realizada em comunidades locais (Hallwass et al., 2011; Silvano e Begossi, 2001). Deve-se ter
em mente que pescadores ou técnicos, ainda que treinados, dificilmente
efetuarão a pesquisa com o mesmo rigor do cientista. Além disto, se o pesquisador não está diretamente envolvido com a coleta de dados, ele provavelmente não estará ciente das possíveis falhas e problemas com a coleta.
No entanto, a coleta de dados de pesca de forma participativa, ou seja, realizada pelos próprios pescadores, apresenta algumas vantagens (Cerdeira
et al., 2000; Ticheler et al., 1998; Zukowski et al., 2011): a quantidade de desembarques e dados gerados é muito maior, visto que os pescadores estão
coletando os dados constantemente. Outra vantagem consiste no fato dessa metodologia poder capacitar os pescadores, ajudar a envolvê-los com a
pesquisa e possivelmente fortalecer iniciativas de co-manejo (Castello et al.,
2009).

2.2 PESCA ARTESANAL - ANÁLISE DE DADOS
As análises estatísticas mais apropriadas para quantificar os dados
de desembarques pesqueiros variam de acordo com a natureza dos dados
e a questão que se procura responder. Entre as análises mais comumente
empregadas encontram-se a Análise de Variância (ANOVA) e regressão
(Fowler e Cohen, 1990; Zar, 1984), sendo que as análises multivariadas
(Manly, 1994) também podem ser úteis. Em geral, a ANOVA é empregada
para verificar variações espaciais e temporais na quantidade de pescado
capturado (Silvano e Begossi, 2001) e a regressão é utilizada para verificar
a relação e o grau de influência de algumas variáveis, como distância até o
pesqueiro e área da bacia hidrográfica, sobre o rendimento pesqueiro
(Begossi, 1996a; Castro e Begossi, 1995; Petrere Jr., 1985). A análise multivariada é útil para verificar a influência de diversos fatores agindo simultaneamente sobre a composição do pescado capturado (Isaac et al., 1996),
ou mudanças temporais ou espaciais na composição do pescado (Hallwass
et al., 2013).
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2.3 ETNOICTIOLOGIA – COLETA DE DADOS NO CAMPO
Estudos de etnoictiologia pretendem verificar o conhecimento dos
pescadores, sendo que entrevistas são bastante apropriadas para este fim.
Tais entrevistas podem seguir uma abordagem quantitativa ou qualitativa.
A abordagem quantitativa baseia-se em questionários padronizados, com
perguntas estruturadas sobre temas pré-estabelecidos pelo pesquisador
(Apêndice), sendo que a amostragem segue as mesmas considerações já
mencionadas acima para estudos de pesca. Os peixes abordados nestas entrevistas podem ser apresentados para os pescadores na forma de fotografias, na mesma ordem para todos os entrevistados, sendo a ordem de apresentação determinada ao acaso (Paz e Begossi, 1996; Silvano e Begossi,
2002, 2012). O método quantitativo de entrevistas com questionários
estruturados é algumas vezes criticado como sendo superficial e insuficiente para compreender o conhecimento do entrevistado (Johannes et al.,
2000). No entanto, informações fornecidas pelo método quantitativo podem ser bastante úteis como um reflexo do conhecimento mantido pela
maioria da comunidade de pescadores, além de poderem ser analisadas
com métodos estatísticos (Silvano et al., 2008). A análise quantitativa permite também selecionar as informações mais relevantes, utilizando como
critério o número (ou proporção) de citações (Silvano e Begossi, 2002, 2005,
2012). A adoção de uma abordagem quantitativa não significa que as informações qualitativas, mencionadas por somente um ou poucos entrevistados, serão descartadas. Tais informações podem e devem ser analisadas
sempre que se demonstrarem relevantes para os objetivos do estudo. Por
exemplo, informações qualitativas sobre detalhes comportamentais, migração dos peixes e variações temporais na abundância foram extremamente úteis em estudos realizados no Rio Piracicaba (Silvano e Begossi,
2002) e na Ilha de Búzios (Silvano e Begossi, 2005, 2012).
A abordagem qualitativa corresponde a entrevistas não estruturadas,
em que questões abertas vão sendo formuladas conforme o desenvolvimento da entrevista. Nesta abordagem, geralmente são selecionados alguns pescadores para as entrevistas, que servem como informantes-chave.
Tais informantes são selecionados segundo critérios, como uma maior experiência na pesca ou maior conhecimento sobre determinado assunto de
interesse da pesquisa, sendo apontados como especialistas por outros
membros da comunidade (Johannes et al., 2000; Marques, 1991). Os informantes devem ser sempre escolhidos segundo algum critério claramente
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estipulado, de forma a permitir a replicação do estudo, além de facilitar a
compreensão da abrangência dos resultados (Davis e Wagner, 2003;
Silvano et al., 2008). Métodos adicionais para obter informações qualitativas consistem em aulas ministradas por pescadores, acompanhamento da
pesca e excursões guiadas (Marques, 1991; Le Fur et al,. 2011).
Conforme apontado de forma crítica por alguns estudos (Davis e
Wagner, 2003; Maurstad et al., 2007), é importante questionar a veracidade
e precisão das citações dos entrevistados. Tal veracidade pode ser verificada de duas formas básicas: a sincrônica, que consiste em fazer as mesmas perguntas para um grande número de pessoas em curto espaço de
tempo, e a diacrônica, que consiste em perguntar a mesma coisa para a
mesma pessoa em momentos diferentes (Marques, 1991). Um método adicional de verificação consiste em fazer perguntas para as quais o entrevistado obviamente conhece a resposta e perguntas para as quais o entrevistado não poderia saber a resposta, como sobre fenômenos biológicos ou espécies de pescado que não ocorrem na região de estudo (Begossi et al.,
2008; Johannes, 1981; Nunes et al., 2011b).

2.4 ETNOICTIOLOGIA – ANÁLISE DE DADOS
Os termos êmico e ético foram originalmente formulados pelo linguista americano Kenneth Pike, sendo que tais termos adquiriram grande
relevância e muitas interpretações no meio acadêmico (Headland, 1990).
Segundo uma destas interpretações, útil para estudos etnobiológicos, o termo êmico é utilizado para designar eventos que se passam na mente do indivíduo observado (ou entrevistado), enquanto o termo ético define os
eventos observados e interpretados segundo a lógica do observador (entrevistador) e da metodologia científica (Harris, 1976). Um dos objetivos principais em muitos estudos etnoictiológicos consiste em comparar os conhecimentos êmico e ético, ou seja, respectivamente os conhecimentos mantidos pelos pescadores e pelos cientistas (Silvano e Valbo-Jorgensen, 2008).
O método de “tabelas de cognição comparada” (Marques, 1991) exibe lado a
lado as informações dos pescadores e os dados da literatura científica sobre
determinada espécie de peixe ou evento biológico, sendo eficaz para efetuar
esta comparação. Em estudos quantitativos, a tabela pode exibir a porcentagem de entrevistados que forneceu cada informação (Nunes et al., 2011b; Paz
e Begossi, 1996; Silvano e Begossi, 2002, 2005; Silvano et al., 2006).
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Uma das questões de interesse em estudos etnoictiológicos consiste
na comparação do grau de conhecimento entre diferentes categorias de entrevistados ou entre diferentes peixes abordados no estudo. No entanto,
como comparar o grau de conhecimento ecológico local? Alguns autores
utilizam como base de comparação a quantidade e diversidade de organismos citados por cada informante (Hanazaki et al., 1996), ou no caso de estudos etnotaxonômicos, o grau de detalhamento empregado na classificação, como por exemplo a porcentagem de binômios (dois nomes utilizados
para designar determinada espécie) citados (Begossi e Figueiredo, 1995;
Begossi et al., 2008; Seixas e Begossi, 2001). Uma abordagem que tem se
mostrado útil na comparação do conhecimento etnoictiológico exibido entre entrevistados de diferentes idades, assim como entre espécies de peixes
e aspectos biológicos abordados, consiste no número de questões que os
entrevistados não souberam responder (número de dúvidas) (Silvano e
Begossi, 2002; Silvano et al., 2006). O número de dúvidas pode ser analisado através de testes estatísticos, como análise de correlação ou Chi-Quadrado (Zar, 1984). Técnicas de análise multivariada (Manly, 1994) também
podem ser úteis na análise de dados quantitativos (na forma de citações) em
estudos etnoictiológicos (Hallwass et al., 2013; Silvano e Begossi, 2012).
Mackinson (2001) combinou informações de pescadores e cientistas em um
modelo de computador, para compreender os padrões de distribuição espacial dos cardumes de sardinha no Pacífico Norte. Mais recentemente, estudos de etnoictiologia têm utilizado mapeamento, imagens de satélite e sistemas de informação geográfica (SIG, ou GIS em inglês), para georreferenciar
as informações fornecidas pelos pescadores em várias escalas espaciais
(Aswani e Lauer, 2006; Gerhardinger et al., 2009; Le Fur et al., 2011; Leite e
Gasalla, 2013).

3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS GERAIS
Existem algumas considerações metodológicas gerais, aplicáveis a estudos de pesca e etnoictiologia. Em primeiro lugar, deve-se sempre providenciar a identificação científica das espécies de peixes (ou outras espécies
de pescado) abordadas no estudo. Tal procedimento é necessário para que
os resultados da pesquisa possam ser de interesse de uma audiência mais
ampla, uma vez que os nomes populares variam muito, podendo haver
um único nome para várias espécies de peixes, bem como vários nomes
para uma única espécie (Begossi e Figueiredo, 1995; Begossi e Garavello,
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1990; Begossi et al., 2008). Um fator adicional consiste na variação regional
na nomenclatura dos peixes. Desta forma, os peixes devem ser coletados e
posteriormente identificados ao nível taxonômico mais inclusivo possível,
de preferência espécie. Os peixes coletados devem ser fixados no campo
utilizando formol a 10%, sendo posteriormente lavados com água e finalmente transferidos para álcool a 70%. Não sendo possível coletar os peixes,
é aconselhável ao menos estabelecer a classificação científica com base na
literatura, consultando os diversos guias e manuais com informações biológicas sobre peixes, ou a compilação mundial de dados sobre peixes existente na internet, no Fishbase (Froese e Pauly, 2002). No entanto, quanto
maior a diferença entre o local de estudo e o local referente às publicações,
menos exatas serão as informações sobre os peixes, limitando os resultados
e aplicações da pesquisa.
Em segundo lugar, mas não menos importante e especialmente com
relação aos estudos de etnoictiologia, deve-se sempre respeitar as opiniões
e os direitos de propriedade intelectual da comunidade estudada. Desta
forma, é imprescindível explicar aos potenciais entrevistados (ou à comunidade como um todo), em linguagem acessível, os propósitos e objetivos
gerais do estudo, além de pedir a permissão para realizar a entrevista e respeitar o direito das pessoas de se recusarem a participar. Na Austrália, por
exemplo, existem comunidades de pescadores aborígenes organizadas politicamente, que exigem dos pesquisadores algumas medidas para proteção dos direitos de propriedade intelectual associados ao conhecimento,
como a apresentação de propostas de pesquisa, assinatura de contratos e a
aplicação de formulários de consentimento prévio para entrevista (Silvano
e Begossi, 2005).

4. APLICAÇÕES DE ESTUDOS DE PESCA E ETNOICTIOLOGIA
Apresento resumidamente a seguir alguns resultados e potenciais
aplicações de estudos já realizados.

4.1 A PESCA ARTESANAL E A BIODIVERSIDADE DE PEIXES
A pesca artesanal envolve uma alta diversidade de espécies de peixes. Estudos da pesca artesanal podem portanto complementar os estudos
ictiológicos, contribuindo para o levantamento de espécies de peixes. No
Alto Rio Juruá, foram coletadas 90 espécies de peixes através de coletas ex-
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perimentais com redes de espera (Silvano et al., 2000), sendo que coletas
adicionais junto aos pescadores elevaram este total para 115 espécies
(Silvano et al., 2001). No Rio Piracicaba, foram coletadas 43 espécies de peixes através de desembarques pesqueiros (Silvano e Begossi, 2001), enquanto um estudo ictiológico registrou somente 35 espécies para o mesmo local
(Castro, 1997).

4.2 VARIAÇÕES SAZONAIS NA PESCA ARTESANAL
No Rio Piracicaba, ocorre variação sazonal quanto às espécies de peixes
capturadas: durante a primavera e verão predominam peixes de grande porte e de maior valor comercial, como a corvina (Plagioscion squamosissimus,
Sciaenidae) e o corimba (Prochilodus lineatus, Prochilodontidae), enquanto
que durante o outono e inverno, quando o rendimento da pesca é menor, é
capturada uma maior diversidade de peixes, incluindo espécies de menor
tamanho e menos valiosas, como o mandi (Pimelodus spp.) (Silvano e
Begossi, 2001). Tal variação quanto ao pescado capturado decorre de mudanças quanto ao tamanho da malha de rede utilizada pelos pescadores
(Silvano e Begossi, 2001) e pode ser considerada uma estratégia de diversificação3 (McCay, 1978), uma vez que os pescadores capturam uma maior
diversidade de espécies na época em que o recurso pesqueiro é mais escasso. Esta variação sazonal foi também observada em outros estudos sobre a
pesca artesanal em rios e lagos de São Paulo (Castro e Begossi, 1995), da
Amazônia (Isaac et al., 1996; MacCord et al., 2007) e no ambiente marinho
da Ilha de Búzios (Begossi, 1996a).
Na Amazônia, os caboclos pescam durante a época seca, quando os
peixes encontram-se mais concentrados, e caçam durante a época cheia,
quando o rendimento da pesca é baixo e os animais terrestres passam a ser
encontrados mais facilmente (Begossi et al., 1999; Silva e Begossi, 2009).
Esta estratégia de rotação sazonal quanto aos recursos explorados auxilia
os pescadores a manter certa regularidade na extração de recursos ao longo do ano, além de reduzir a incerteza associada à pesca em ambientes tropicais (Silvano e Begossi, 2001; Silva e Begossi, 2009).
3. Quando ocorre uma escassez de pescado, os pescadores geralmente utilizam a intensificação, em que aumentam o esforço de pesca a fim de manter a quantidade de pescado
desembarcado, e a diversificação, que consiste no emprego de estratégias de pesca mais
generalistas ou na dedicação a outras atividades, como a construção civil ou a agricultura (McCay, 1978).
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Tais estratégias da pesca artesanal, como a captura de grande diversidade de espécies e variações sazonais quanto às espécies de pescado exploradas (e táticas de pesca utilizadas), podem vir a ser consideradas práticas
de manejo apropriadas para ambientes tropicais, uma vez que fazem melhor uso da biodiversidade existente, diluindo o impacto da pressão pesqueira entre diversas espécies.

4.3 ETNOICTIOLOGIA E HISTÓRIA NATURAL DOS PEIXES:
INTERAÇÕES TRÓFICAS

Um dos aspectos da biologia dos peixes mais bem conhecidos pelos
pescadores consiste nas interações tróficas, ou seja, sobre as presas e predadores dos peixes. Modelos tróficos para a comunidade de peixes, elaborados a partir do conhecimento local dos pescadores, têm se mostrado
compatíveis com modelos biológicos (Le Fur et al., 2011; Marques, 1991,
1995; Silvano e Begossi, 2002, 2012). Em estudos com enfoque quantitativo,
as principais informações etnoecológicas referentes à dieta e aos predadores dos peixes são analisadas conjuntamente, permitindo a construção de
modelos simplificados de cadeia alimentar (Silvano e Begossi, 2002). Em
um estudo sobre a etnoictiologia de pescadores caiçaras da Ilha de Búzios,
esta abordagem foi utilizada para elaborar cadeias tróficas de peixes
recifais e pelágicos (Silvano e Begossi, 2012), como ilustrado utilizando a
enchova (Pomatomus saltatrix) como exemplo (Figura 6.1). Tais modelos
apresentam quatro níveis tróficos, incluindo consumidores primários e
predadores de topo, além de sugerir um fluxo de energia das algas e
invertebrados para os piscívoros (Figura 6.1), apresentando estrutura similar à de teias tróficas propostas na literatura para comunidades de peixes
marinhos (Lowe-McConnell, 1987). Informações a respeito das cadeias alimentares de peixes marinhos auxiliam no manejo da pesca e na avaliação
da produtividade dos ecossistemas aquáticos (Polunin, 1996; Vasconcellos
e Gasalla, 2001), além de auxiliarem em estudos de ecotoxicologia e contaminação dos peixes por metais pesados (Malm et al., 1990).
O conhecimento dos pescadores artesanais chega mesmo a incluir detalhes do comportamento alimentar dos peixes. Segundo os pescadores do
Rio Piracicaba, a piranha (Serrasalmus spilopleura) ataca todos os peixes
(comportando-se como predador oportunista), dos quais arranca pedaços,
mordendo preferencialmente o “rabo” (porção posterior do corpo ou nadadeira caudal) (Silvano e Begossi, 2002).
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Figura 6.1 Modelo simplificado de cadeia trófica envolvendo a enchova (P. saltatrix) no ambiente pelágico,
construída a partir de informações dos pescadores da Ilha de Búzios (Silvano, 2001). Os números e
a espessura das setas referem-se à porcentagem de entrevistados que mencionou cada interação trófica.
As setas apontam o sentido de transferência de energia.
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Estas afirmações são corroboradas por estudos do comportamento de
forrageio de S. spilopleura, que se alimenta mutilando os peixes de maneira
oportunista, geralmente arrancando pedaços da nadadeira caudal (Sazima
e Machado, 1990).
Na Ilha de Búzios, no litoral de São Paulo, os pescadores mencionaram que a garoupa (Epinephelus marginatus) apresenta variações quanto ao
período de atividade de acordo com o tamanho do peixe, sendo que indivíduos grandes estão ativos de noite e os pequenos, de dia (Silvano e
Begossi, 2012). Em Açores, um estudo comportamental revelou que indivíduos pequenos e grandes de E. marginatus diferem quanto às estratégias e
posturas de caça, o que reflete diferenças quanto às presas consumidas
(Barreiros e Santos, 1998). Desta forma, as informações fornecidas pelos
pescadores da Ilha de Búzios poderiam estar refletindo diferenças comportamentais ontogenéticas desta espécie de peixe.
Os pescadores da várzea de Marituba, no baixo Rio São Francisco,
descrevem os diferentes itens alimentares consumidos por diferentes fases
do ciclo de vida do peixe de água doce Salminus hilarii (Characidae), sendo
que estas informações condizem com observações da literatura em ictiologia (Marques, 1995). A percepção refinada dos pescadores quanto a mudanças ontogenéticas pode levar mesmo à classificação de diferentes estágios de crescimento dos peixes como etnoespécies distintas (Marques,
1991, 1995; Paz e Begossi, 1996). Estudos recentes comparativos verificaram alta correspondência entre os dados obtidos através do conhecimento
ecológico local dos pescadores e dados biológicos coletados através da
análise do conteúdo estomacal, para a enchova (Silvano e Begossi, 2010) e
para a garoupa (Begossi e Silvano, 2008).

4.4 ETNOICTIOLOGIA, REPRODUÇÃO E MIGRAÇÃO DOS PEIXES
Estudos etnoictiológicos podem auxiliar na compreensão de movimentos migratórios dos peixes, um tópico de difícil investigação para os cientistas, pois exige pesquisas em grande escala espacial e temporal. Na bacia do Rio Mekong, no Sudeste Asiático, o conhecimento ecológico local
dos pescadores artesanais auxiliou na confecção de mapas migratórios e
forneceu estimativas do período de desova de 50 espécies de peixes
(Valbo-Jorgensen e Poulsen, 2001). No Rio Piracicaba, Sudeste do Brasil, os
pescadores mencionaram que o corimba migra rio acima durante a época
chuvosa, correspondente ao verão (Silvano e Begossi, 2002). Tal afirmação
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condiz com o comportamento migratório deste peixe observado em outros
rios (Agostinho et al., 1995) e com a maior ocorrência deste peixe nos desembarques pesqueiros durante o verão (Silvano e Begossi, 2001). No entanto, o Rio Piracicaba tem sofrido drásticas mudanças ambientais como
represamento, poluição e desmatamento (Silvano e Begossi, 1998), sendo
que os ictiólogos não sabem ao certo se tais migrações do corimba estariam
de fato ocorrendo nesse rio.
Silvano e Begossi (2005) realizaram um estudo etnoictiológico comparativo envolvendo pescadores caiçaras da Ilha de Búzios (Sudeste do
Brasil) e pescadores aborígenes da Ilha de North Stradbroke (Leste da Austrália), enfocando uma mesma espécie de peixe marinho que ocorre nas
duas regiões, conhecida no Brasil como enchova. Pescadores brasileiros e
australianos mencionaram que esta espécie realiza movimentos migratórios amplos, geralmente na direção Sul para o Norte, indo para o mar aberto
(Silvano e Begossi, 2005). Esta semelhança no comportamento migratório
da enchova condiz com observações da literatura em ictiologia, segundo as
quais esta espécie migra em direção ao Norte durante o inverno e primavera, tanto na costa Leste da Austrália (Morton et al., 1993; Zeller et. al, 1996)
como no litoral Sul do Brasil (Haimovici e Krug, 1996; Vazzoler et al., 1999).
Este padrão migratório pode estar associado a características oceanográficas comuns às duas regiões, como as correntes marinhas do Leste da Austrália e do Leste do Brasil, ambas fluindo no sentido Norte-Sul (Juanes et
al., 1996). Portanto, o conhecimento dos pescadores nos dois países condiz
com a explicação científica para a migração de P. saltatrix, segundo a qual
esta espécie migra contra a corrente marinha, que transportaria as larvas
para estuários ao Sul dos locais de desova (Juanes et al., 1996). No litoral
Sudeste e Nordeste do Brasil, pescadores experientes forneceram informações inéditas sobre a reprodução e migração de várias espécies de peixes
costeiras (Silvano et al., 2006).

4.5 INCOERÊNCIAS ENTRE ÊMICO E ÉTICO:
QUANDO AS INFORMAÇÕES DISCORDAM

Em algumas ocasiões ocorre discordância entre o conhecimento dos
pescadores e as informações da literatura em ictiologia. Tal situação pode
parecer problemática à primeira vista, porém muitas vezes é justamente
quando esta discordância ocorre que se apresentam as melhores oportunidades para a investigação científica posterior (Johannes et al., 2000; Silvano
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e Valbo-Jorgensen, 2008). Pescadores de um estuário no Nordeste do Brasil
mencionaram que o bagre Arius herzbergii (Ariidae) se alimenta de insetos
(Ephemeroptera) em certos meses do ano, informação esta não registrada
na literatura científica. Tal informação foi investigada e confirmada através
da análise de conteúdos estomacais, revelando uma nova interação trófica
em estuários tropicais (Marques, 1991). Outros estudos têm comparado dados de estudos etnoictiológicos com dados biológicos ou da pesca de espécies de peixes comerciais, na mesma região (Aswani e Hamilton, 2004;
Begossi e Silvano, 2008; Daw et al., 2011; Hallwass et al., 2013; Silvano e
Begossi, 2010), observando tanto concordâncias como discordâncias entre
os dados biológicos e provenientes do conhecimento dos pescadores.
No litoral Sudeste do Brasil, a maioria dos pescadores entrevistados
desconhece o período reprodutivo de alguns peixes comerciais pelágicos,
como a enchova, mencionando que peixes “ovados” (em estágio reprodutivo) nunca haviam sido vistos ou eram difíceis de encontrar (Silvano et
al., 2006). Tais afirmações parecem denotar simplesmente ausência de conhecimento, porém pode haver outras interpretações. Na costa brasileira, a
compilação realizada por Vazzoler et al. (1999) sugere que os indivíduos
mais jovens de enchova migram mais próximos à costa e formam a base
das capturas comerciais. Desta forma, as afirmações dos pescadores sobre
a escassez de enchovas em estágio reprodutivo poderiam ser um indício de
que a pesca desta espécie em regiões costeiras próximas ao continente no
Sudeste estaria incidindo primordialmente sobre peixes juvenis, reprodutivamente imaturos. Estudos sobre a reprodução da enchova e de outros peixes pelágicos são necessários para averiguar esta hipótese (Silvano et al.,
2006), de grande relevância para o manejo pesqueiro.

4.6 ETNOICTIOLOGIA E PADRÕES TEMPORAIS
Mais recentemente, o conhecimento ecológico local dos pescadores
tem sido utilizado para reconstruir padrões temporais de variação na
abundância de espécies de peixes e no ecossistema aquático (Daw et al.,
2011; Hallwass et al., 2013; Sa’enz–Arroyo et al., 2005). Em algumas situações, o conhecimento dos pescadores pode ser a única fonte de informação
existente sobre o estado dos ecossistemas e recursos pesqueiros no passado. Por exemplo, no Golfo do México, a análise de entrevistas com pescadores de diferentes idades, indicou uma redução drástica na abundância
da garoupa do golfo (Mycteroperca jordani), uma vez que as maiores captu-
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ras dessa espécie ocorreram por volta de 1950, antes do início do registro
sistemático dos desembarques pesqueiros (Sa’enz–Arroyo et al., 2005). No
entanto, nem sempre a tendência de variação na abundância dos recursos
verificada através do conhecimento dos pescadores corresponde com registros da pesca ou com estudos biológicos (Daw et al., 2011). No Baixo Rio
Tocantins, na Amazônia brasileira, pescadores entrevistados mencionaram
espécies de peixes que aumentaram e diminuíram de abundância após a
construção da barragem do reservatório de Tucuruí rio acima, mais de 20
anos atrás (Hallwass et al., 2013). As informações dos pescadores foram
condizentes com dados de desembarques pesqueiros registrados recentemente (Hallwass et al. 2011) e antes da construção da barragem (De
Merona et al., 2010), incluindo uma drástica redução na abundância do peixe comercial jaraqui (Semaprochilodus brama) (Hallwass et al., 2013).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os exemplos e estudos de caso descritos neste capítulo servem como
uma pequena amostra do potencial da pesquisa em etnoictiologia e pesca
para enriquecer a pesquisa biológica e manejo de peixes brasileiros e peixes
tropicais em geral. Diversos estudos já foram realizados em diferentes regiões do Brasil, sendo que a pesquisa e conhecimento em pesca e etnoictiologia
têm aumentado muito e devem aumentar ainda mais nos próximos anos. Estudos sobre o conhecimento ecológico local dos pescadores têm sido úteis
para entender as relações entre os pescadores e espécies não alvo que podem
ser capturadas acidentalmente, como baleias, golfinhos e tartarugas marinhas (Damasio e Carvalho, 2010; Silvano et al., 2009b; Souza e Begossi, 2007).
No entanto, existem aspectos importantes que são ainda pouco conhecidos. Com relação à pesca, muitas vezes se assume a priori que a pesca
artesanal não exerce impacto sobre as populações de peixes. Tal afirmação
necessita de suporte científico, uma vez que estudos realizados em outras
regiões tropicais indicam que a pesca artesanal exerce um impacto sobre
populações de peixes comerciais (de Boer et al. 2001; Pet-Soede et al. 2001,
Ruttenberg 2001). No Brasil, muito pouco se conhece sobre este assunto,
que deveria merecer uma maior atenção no futuro. Na Amazônia existem
indícios de que a produção pesqueira é maior nos lagos manejados pela comunidade de pescadores, se comparada aos lagos onde a pesca ocorre sem
restrições (Almeida et al., 2009; McGrath et al., 1999; Silvano et al., 2009a).
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Com relação à etnoictiologia, a grande maioria dos diversos e valiosos estudos realizados até então no país enfocam somente uma ou mais comunidades de uma mesma região. Estudos comparativos enfocando a
etnoecologia de recursos pesqueiros em diversas comunidades ou regiões
podem revelar informações gerais sobre a biologia das espécies e contribuir para o manejo (Johannes et al., 2000; Silvano, e Begossi, 2005; Silvano
et al., 2006; Valbo-Jorgensen e Poulsen, 2001), além de colaborar para reduzir o ceticismo de ictiólogos e outros cientistas com relação à utilidade da
pesquisa etnobiológica (Huntington, 2011).
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ÁREAS, PONTOS DE PESCA,
PESQUEIROS E TERRITÓRIOS
NA PESCA ARTESANAL

7

Alpina Begossi*

1. INTRODUÇÃO

Os pescadores artesanais, tanto de água doce como marinhos, não pro-

curam as suas presas ao acaso, mas as buscam em locais específicos do
rio ou do mar. Em termos ecológicos, tal comportamento não surpreende, visto que na natureza os organismos não estão distribuídos uniformemente, mas sim em manchas. Essas manchas são constituídas por recursos agregados que ocorrem em uma determinada área. Transferindo
esse raciocínio para a pesca, podemos supor que o pescado é em geral
encontrado agregado, em manchas, nos rios e mares. Ou seja, o que os
pescadores denominam como “pesqueiro” são na realidade manchas de
pescado, ou locais onde determinadas espécies são encontradas.
Alguns pontos de pesca, ou pesqueiros, são constituídos por áreas
que incluem lajes de pedra, onde peixes como a enchova (Pomatomus
saltatrix), por exemplo, são muito procurados. Como ilustração, na Ilha
dos Búzios a enchova é em geral procurada pelos pescadores nas proximidades de lajes de pedra. Nesses locais, são usadas diversas técnicas de
captura, como a linha e o anzol, sob a forma de corrico, linha de fundo
ou lambreta1 (Begossi e Richerson, 1991). Outras espécies são também encontradas em lajes ou pedras costeiras, como o badejo (Epinephelus spp.) e
a garoupa (Mycteroperca spp.), capturados muitas vezes através de linha e
anzol. Para outras espécies de pescado, o pesqueiro pode ser localizado
onde o substrato é constituído por areia, como ocorre na pesca de lula, em
* UNICAMP (CMU, CP 6023, Campinas, SP), FIFO (www.fisheriesandfood.org), ECOMAR/
UNISANTA, Santos, SP. e-mail: alpinab@uol.com.br.
1. A lambreta é constituída por um anzol preso a uma parte de chumbo, onde estão presos
filamentos de náilon que funcionam como isca artificial (ilustração em Begossi e
Richerson, 1991).
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que é utilizado o jangarelho, zangarelho ou garatéia.2 Nesse volume, o
Capítulo 10 apresenta exemplos sobre a pesca na Ilha dos Búzios, SP.
Desse modo, os pescadores conhecem pontos no rio ou no mar
onde determinadas espécies são encontradas, e em função do aspecto seletivo da pesca, diferentes técnicas são usadas para a captura de determinadas espécies, assim como os pontos de pesca são em geral direcionados à captura de determinadas espécies. Esses pontos são reconhecidos pelos pescadores através de referências aquáticas (uma laje, por
exemplo) ou terrestres (uma referência em terra, uma árvore, uma casa,
uma igreja). Apesar da similaridade com relação ao comportamento no
uso dos pesqueiros entre pescadores artesanais amazônicos e costeiros
marinhos, esse capítulo será ilustrado especialmente com exemplos da
pesca entre pescadores artesanais da costa da Mata Atlântica, os caiçaras (ver ainda Capítulo 6).
A marcação dos pontos de pesca foi abordada por diversos pesquisadores, como Cascudo (1957), que observou a localização de cada pesqueiro como um vértice de um ângulo. Entretanto, há diferenças nos processos
de decisão envolvidos na localização de um pesqueiro, nas formas de escolher um pesqueiro, ou ainda nas formas de se apropriar de um pesqueiro. Esses três processos, com implicações diferentes ao manejo pesqueiro e
envolvendo diferentes processos de decisão e de apropriação, estão muitas
vezes descritos na literatura sob um mesmo conjunto de fatores, usualmente referente às formas de marcação ou de reconhecimento dos pesqueiros. (Diegues, 2000). Outros enfoques, como a relação entre o uso do
espaço e a produção, foram abordados por Maldonado (2000).
Pesqueiros são parte das áreas de uso, ou do espaço aquático usado
por pescadores. Áreas de uso de recursos marinhos ou de água doce podem ser comparadas ao home-range encontrado na literatura ecológica.
Entretanto, nem sempre os pesqueiros localizados nas áreas de uso de
uma comunidade de pescadores estão divididos uniformemente, ou de
forma eqüitativa, entre todos os pescadores da comunidade. Quando há
conflito no uso de algum pesqueiro, ou quando há alguma regra com relação ao uso de determinado pesqueiro, podemos supor que se trata então de um território. Há mapas sobre pesqueiros usados na costa do Brasil por comunidades de pescadores artesanais, com exemplos de Santa
2. O jangarelho ou zangarelho é constituído por uma parte de chumbo onde saem anzóis
como garras; na parte de chumbo é enrolado barbante, branco ou colorido, que funciona como isca artificial. A garatéia é similar, sendo que nesse caso, uma isca viva é presa na parte de chumbo (ilustração em Begossi e Richerson, 1991).
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Catarina (Pântano do Sul) ao Ceará (Mucuripe), onde pesqueiros da
costa do Rio de Janeiro e de São Paulo são especialmente mostrados em
detalhe (Begossi et al., 2013).
Quando, além da marcação do espaço pesqueiro, há alguma forma
de apropriação desse espaço (sea tenure), há também o aparecimento de
outras relações entre os pescadores, que podem envolver conflitos
territoriais, regras de uso, divisão de informação ou segregação de informação, processos esses estudados por Cordell (1974, 1977) e Forman
(1967) no Brasil. Para Cordell (1989), um pesqueiro é uma unidade
microambiental apropriada (tenure) para a pesca. Desse modo, pode-se
concluir que um território é um espaço que foi, ou está sendo, apropriado por algum indivíduo, grupo, ou comunidade3 sob formas de defesa
ou de regras de uso, ou sob conflitos de uso.
Para facilitar a leitura desse capítulo, podem ser consideradas áreas
de pesca o espaço usado na pesca por diversos indivíduos ou por uma
comunidade. Pontos de pesca, os locais específicos, ou micro-áreas onde
é realizada a pescaria. Pesqueiros, são pontos de pesca onde há alguma
forma de apropriação, regra de uso ou conflito, sendo então um território em seu sentido ecológico.
Territorialidade é uma forma de controlar espaço e recursos. Um território é uma área defendida, ou uma área de uso exclusivo. De acordo com
Begon et al. (1996) a territorialidade ocorre quando há interferência ativa
entre indivíduos, quando uma área exclusiva, o território, é defendida contra intrusos por um padrão de comportamento reconhecido pelos outros indivíduos. Tal conceito ecológico tem sido observado em populações humanas há muitos anos (Ardrey, 1966). Dominar um território, ou se apropriar
de um território envolve custos. Desse modo, o recurso a ser defendido deve
compensar os custos de manutenção de um território. Dyson-Hudson e
Smith (1978) demonstraram a relação de custo-benefício na territorialidade,
levando em conta a disponibilidade dos recursos, a sua distribuição e a organização social das comunidades. Um exemplo da literatura antropológica
provém de Steward (1955), que estudou, dentre outros, os índios Shoshoni
da California. Nesse caso, a escassez e a imprevisibilidade dos recursos elevaria muito o custo de manter territórios para a extração dos recursos. Des3. Berkes (1985) proporciona diversos exemplos de territórios na pesca, ou de pesqueiros
apropriados por grupos, clãs, ou comunidades. Ou seja, a apropriação do território
pode ser efetivada através de diferentes escalas.
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sa forma, o nomadismo e ausência de territorialidade entre os Shoshoni são
estratégias que respondem às peculiaridades ambientais daquela região da
Califórnia, onde os recursos, localizados em vales áridos, mostravam-se limitados e esparsos (Steward, 1955).
Com relação à aplicação do conceito de territorialidade a populações humanas, vale lembrar que conflitos são muitas vezes solucionados
através de acordos ou regras, informais ou formais, ou apenas hábitos
culturais ou leis costumeiras (customary laws). Cordell (1985) observou,
na Bahia, que não havia necessidade de estar fisicamente presente para
a defesa de um pesqueiro, pois o conceito de respeito já era suficiente
para marcar a apropriação desse pesqueiro. Nesse caso, o respeito funciona como uma regra local com relação à discriminação sobre os usos dos
pesqueiros. Há casos em que grupos são responsáveis pelo controle dos
locais de pesca, como na pesca da lagosta em Maine, em que as harbor
gangs vigiavam os intrusos, sendo esses estudos clássicos na área de pesca e territorialidade (Acheson, 1972, 1987).
Entre pescadores artesanais do Brasil podemos então observar:
1. Pesqueiros que não são territórios de pesca (nesse caso, chamaremos de pontos de pesca).
2. Pesqueiros onde há conflitos de pesca.
3. Pesqueiros onde há regras de uso.
Outro aspecto importante é compreender quando os pontos de pesca se tornam territórios (pesqueiros) e quando territórios passam a ser
administrados através de regras. Ou seja, quais são as variáveis que orientam tais comportamentos? Podemos enumerar algumas hipóteses:
1. Quanto mais escasso o recurso, ou quanto maior for o número de
pescadores numa área, maior será a probabilidade de encontrar
pesqueiros (territórios) ou a presença de regras.
2. Quanto menos móvel for uma tecnologia de pesca, maior a probabilidade de encontrar territórios ou regras de uso (pesqueiros).
Por exemplo, tecnologias que necessitam de espaços delimitados
de uso, como redes e espinhéis, tendem a induzir comportamentos territoriais entre os pescadores.
3. Quanto mais móvel uma presa, menor a probabilidade de haver
delimitação de territórios. Uma presa séssil facilitaria a demarcação de pesqueiros.
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Nesse capítulo ilustrarei os territórios e áreas de pesca com informações, em especial, sobre pescadores do litoral da Mata Atlântica. Na região sudeste, há exemplos sobre comunidades pesqueiras do litoral de
São Paulo, incluindo a Ilha dos Búzios e a Ilha Comprida; no litoral do
Rio de Janeiro, há estudos nas baías de Sepetiba e da Ilha Grande, bem
como nas Colônias de Pescadores de Copacabana (Z-13) e de Itaipu (Z7); na Bahia, há casos em comunidades pesqueiras da região de Valença.
Exemplos relacionados ao manejo pesqueiro na Amazônia serão abordados principalmente através da literatura.

2. PROCEDIMENTOS
Há diversos procedimentos empregados para averiguar as áreas de
pesca, a freqüência de uso dos pontos de pesca, bem como comportamentos territoriais ou regras de uso entre pescadores com relação ao uso
dos pesqueiros. Três métodos, em particular, podem ser ressaltados: desembarque pesqueiro, abordagens de pesca e marcação de pesqueiros.
Para os dois últimos é necessário o uso do GPS (Sistema de Posicionamento Global). Esses métodos são em geral complementares e vale a
pena usar pelo menos dois dos métodos citados abaixo para obter dados
mais precisos ou completos sobre a pesca em dada comunidade.
a. Desembarque pesqueiro: esse método inclui uma avaliação anterior
sobre o local (ou locais) de desembarque do pescado na comunidade em
estudo. Usando o método de acompanhamento de desembarque pesqueiro, pode ser realizada uma coleta sistemática sobre as pescarias, em
geral por meio de fichas de desembarque, previamente preparadas. Um
exemplo de ficha de pesca é fornecido nesse volume no Apêndice (II);
essa foi usada durante as coletas realizadas na Praia de Itaipu, no Rio
de Janeiro, em 2002, dentre outras pesquisas de campo. Os dados obtidos através de desembarque pesqueiro permitem: a) conhecer os horários de pesca; b) conhecer os locais de pesca; c) conhecer as técnicas, táticas e estratégias de pesca, incluindo aparelhos, presas, tripulações, dentre outros; d) usar modelos ecológicos para compreender processos
decisórios (como forrageamento ótimo, ver Capítulo 4, nesse volume) ou
ainda processos descritivos do sistema, possibilitando a descrição de cenários (através do software Stella, por exemplo). O número necessário
de dias amostrados para realizar coletas sobre desembarque pesqueiro
pode variar em função de cada comunidade, tendo em vista que o nú-
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mero e a intensidade (tempo gasto, aparelhos usados) das atividades
(pescarias) podem variar. Por exemplo, na Ilha dos Búzios, a amostra
sistemática de desembarque pesqueiro incluiu três dias por mês ao longo
de 14 meses, com a obtenção de dados sobre 906 pescarias. Dentre 395
pescarias na Ilha dos Búzios, no Estado de São Paulo, em que foi usada
linha e anzol, foram obtidos em média 3,57 Kg de pescado por pescaria,
e dentre 107 viagens usando rede de espera, foram obtidos, em média,
4,17 Kg por pescaria (Begossi, 2001b).
Na Baía de Sepetiba, foram escolhidos três pontos de desembarque,
pois há várias comunidades que circundam essa baía. Esses pontos incluíram a praia de Itacuruçá, onde foram amostrados desembarques provenientes de pescadores da Ilha da Marambaia, da Ilha de Itacuruçá e da Ilha
de Jaguanum, bem como da própria praia de Itacuruçá. Na Ilha de
Itacuruçá, na comunidade de Gamboa, foram também amostrados
desembarques assim como na comunidade de Calhaus, localizada na
Ilha de Jaguanum. Dentre 193 desembarques de pescarias da Baía de
Sepetiba, usando redes de lance para camarão e para peixe (além de redes de espera), foram obtidos 28,84 Kg por pescaria (Begossi, 2001b).
Na Praia de Itaipu, Niterói, no Rio de Janeiro, a pesca é realizada
usando-se canoas ou botes a remo ou motor, onde são empregados linha e
anzol na pesca de espada (Trichiurus lepturus), linha e zangarelho para a
lula (Loligo sp.) ou redes como corvineira (para Micropogonias furnieri) ou
ainda linguadeira (para espécies de Paralichthyidae, dentre outras). Os resultados obtidos através da coleta de dados sobre desembarque pesqueiro
em Itaipu indicam um menor retorno (no de pescarias) nos meses frios (julho), quando o vento e mar forte impedem as pescarias com barcos a
remo, canoas ou mesmo botes a motor (Tabela 7.1). Na Ilha dos Búzios,
meses em que o vento foi forte, como ocorrido em maio e outubro de 1987,
o número de viagens de pesca foi relativamente menor (Begossi, 1996).
No caso de pescadores da Amazônia, foi realizada coleta de dados
diária sobre desembarque pesqueiro (realizada por R. M. Ramos) em
Barcelos, Rio Negro, durante nove dias do mês de agosto de 2000, onde
obtivemos dados sobre 79 pescarias realizadas por 27 pescadores. Dentre essas pescarias, em 92% foi usada a zagaia,4 para peixes como o
4. A zagaia é um tridente usada na pesca, em geral realiza a noite no igapó. Os peixes
são localizados próximos à troncos de árvores, através de lanternas, e são então fisgados com a zagaia.
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tucunaré (Cichla spp.). Nesse caso, a amostra sobre o desembarque de
pesca é pontual, e não possibilitou comparações sazonais. Tal resultado
é diferente da coleta na Ilha dos Búzios, onde são possíveis comparações
mensais ou por estações do ano. No Rio Grande, sudeste do Brasil, a
amostra de desembarque pesqueiro incluiu 141 pescarias, sendo realizadas comparações entre os meses de seca, cheia e meses considerados
como de transição, entre estações (Castro, 1992). O método de coletar
dados através de desembarques pesqueiros tem sido amplamente utilizado no Brasil, tendo sido descrito em detalhes por Petrere (1978 a,b).
Tabela 7.1 Desembarque pesqueiro e abordagens de pesca em Itaipu, Niterói, RJ.
Mês

Dias

Desembarques

Abordagens

Jan

4

19

16

Fev

3

15

7

Mar

3

14

14

Abr

2

11

Mai

3

38

Jun

1

4

Jul

3

3

Set

2

Out

2

13

Nov

2

25

Total

19

142

26
5

68

A relação entre o peso do pescado e o peso estimado pelo pescador: muitas vezes, na coleta dos dados sobre desembarque pesqueiro não é possível pesar diretamente o pescado. Entretanto, pode ser obtida uma estimativa do peso através do pescador, desde que seja também estabelecida
uma amostra de pescado cujo peso é obtido através de balanças. Tal
procedimento foi adotado no estudo em Itaipu, Niterói, R.J. No sentido
de obter um fator de correção entre o peso estimado pelo pescador e o
peso obtido da balança, para cada pescaria foram obtidos o peso fornecido pelo pescador e o peso obtido na balança. Nesse caso, foi então cal-
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culado um fator de correção, com base na relação entre as variáveis
“peso balança” e “peso pescador”, onde foi calculada uma regressão linear. No sentido de ilustrar tal cálculo, vale citar o estudo de Walter
(2000), entre pescadores do Lago Paranoá, em Brasília, que obteve dados
comparativos para 168 pescarias. Nesse caso (Walter, 2000), após transformação logarítmica dos dados para as correções necessárias e sendo o
peso do pescado a variável dependente e o peso estimado pelo pescador
a variável independente, foi obtida a equação para a correção do peso
(y=1,2x 0,921). No caso da amostragem de desembarque pesqueiro em
Itaipu, Rio de Janeiro, os dados foram normalizados após serem transformados para log (base 10), sendo o fator de correção obtido através de
y= peso do pescado obtido através de balança e x= peso estimado pelo
pescador, a seguir:
log y = 0,096 + 0.792log x, (r2 = 0,92; g.l.=47; p < 0,001),
sendo o fator de correção para o desembarque y = 1,25x0.792

b. As abordagens de pesca: nas abordagens de pesca uma rota previamente determinada é realizada de barco (como um transecto no mar);
do barco, os pescadores em atividade são abordados. É um método eficaz para obter dados sobre pescado, tecnologia e pontos de pesca. O
GPS é utilizado para marcar cada ponto em que um pescador é encontrado em atividade (pescando). Um modelo de ficha usado na abordagem pesqueira está apresentado no Apêndice (III). Tal ficha foi empregada em abordagens de pesca realizadas em Ilha Comprida (Estado de
São Paulo) e na Praia de Itaipu, Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Em
Itaipu, a rota previamente estabelecida esteve localizada entre a Ponta
de Itacoatiara e a Pedra do Veado (Piratininga). Com esses dados são
produzidos mapas temáticos onde há a localização precisa dos pontos e
das áreas de pesca (Figura 7.1).
Em 6 dias usando o método de abordagens de pesca na Praia de
Itaipu, foram obtidos dados sobre 68 pescarias. Foram ainda mapeados
os pontos de pesca correspondentes aos meses quentes (janeiro, fevereiro
e março), quando a pesca de lula (Loligo sp.) é a predominante. Nesses
mapas pode haver referências sobre diversos aspectos da pesca, como a
residência do pescador, a tecnologia usada, dentre outros. Para ilustrar
o tipo de resultado que pode ser obtido, a Figura 7.1, mostra os pesquei-
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ros mais usados, no verão, para a pesca de lula, na Praia de Itaipu. Observe os dados sobre a residência dos pescadores e a profundidade de
cada ponto de pesca.
Uma ficha similar à do Apêndice (III) foi utilizada para abordagens
pesqueiras em estudo na Ilha Comprida, em 1999-2000. Nesse caso, a
rota previamente estabelecida inclui um transecto de 75Km entre o
Boqueirão Norte e Boqueirão Sul, sendo realizada nos meses de julho, setembro e novembro de 1999 e Janeiro de 2000. Foram obtidos dados sobre 299 pescarias realizadas por pescadores residentes em Icapara,
Iguape, Ilha Grande, Subaúma, Pedrinhas e Cananéia, dentre outros
(Begossi, 2001b).

Figura 7.1

c. A marcação dos pontos de pesca: além das abordagens de pesca, que
permitem determinar com precisão os pontos de pesca quando os pescadores estão em atividade, podem ainda ser obtidos dados sobre pontos
de pesca através de informantes. Os informantes devem preferencialmente ser pescadores nativos, experientes e assíduos nas atividades de
pesca. Foram marcados diversos pontos de pesca, através da ajuda de
informantes, na Ilha Comprida (litoral sul de São Paulo), região de
Ilhabela (Ilha dos Búzios, litoral norte de São Paulo), Baía da Ilha Gran-
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de (ilhas Grande e Gipóia), Baía de Sepetiba, onde encontram-se as ilhas
de Itacuruçá, Jaguanum, Madeira e Marambaia e região urbana do Rio
de Janeiro, onde há pontos de pesca das comunidades de Copacabana e
da Lagoa Rodrigo de Freitas (Colônia Z-13) e de Itaipu (Colônia Z-7).
Esse método é complementar às abordagens, visto que através das abordagens apenas os pesqueiros mais usados são anotados.

3. RESULTADOS
Vale lembrar que há diferenças entre áreas de pesca e territórios
(aqui denominados pesqueiros). No primeiro caso, me refiro à área usada, enquanto no segundo caso, há incluso o significado de apropriação,
ou sea tenure. Áreas de pesca e pesqueiros serão ilustrados através dos
diversos estudos realizados, especialmente ao longo da costa brasileira.
Enfocarei um exemplo de área de uso em Ilha Comprida, seguindo, em
particular com exemplos de territórios, de divisão informal de pesqueiros, estabilidade temporal dos pesqueiros ou dos pontos de pesca e de
co-manejo pesqueiro.
Como primeira ilustração de uma área de uso, vale observar a Figura 7.2, que inclui os pontos usados para o cerco em Ilha Comprida. Pode
ser observado que há muitos cercos abandonados. A manufatura do cerco é dispendiosa (em termos monetários e em tempo gasto); são poucos
aqueles que tem a experiência de manufaturar e montar um cerco em
Ilha Comprida. Em 1999, um dos especialistas em manufaturar cercos
em Ilha Comprida cobrava R$300,00 (cerca de dois salários mínimos)
pela mão de obra. Desse modo, o cerco é uma tecnologia que pode ser
usufruída por poucos pescadores. A maioria dos pescadores artesanais
de Ilha Comprida utiliza principalmente diversas redes, para camarão e
peixes, o puçá, e a linha e o anzol, dentre outros. A pesca que consiste
na visita ao cerco é realizada por poucos pescadores, que além de pagar
a manufatura do cerco devem também pagar uma taxa à Capitania dos
Portos pelo ponto usado no estuário (localmente chamado de Mar Pequeno) (Figura 7.2). O número relativamente reduzido de donos de cerco deve contribuir para diminuir a competição, nesse caso, por pontos
de cerco. Observe na Figura 7.2 a enorme quantidade de cercos abandonados. Nesse caso, a ausência de conflitos aparentes e o baixo número
de pescadores donos de cerco em Ilha Comprida torna a manutenção de
territórios sem sentido ecológico-econômico. Entretanto, tal observação
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poderia mudar após um maior conhecimento sobre a comunidade. Em
outras palavras, uma aparente inexistência de regras locais ou de comportamentos territoriais pode dever-se à falta de estudos detalhados, visto que para ter acesso aos segredos marítimos é necessário um detalhado
conhecimento da comunidade local, incluindo uma sistemática coleta de
dados sobre os usos dos pontos de pesca (freqüência, pescadores, distâncias). Mesmo regras de uso incipientes como ‘respeito’ já significam a
apropriação no uso de um espaço marinho, ou seja, de um pesqueiro.

Figura 7.2.

Na Amazônia, Petrere (1978b) mapeou diversos pontos de pesca,
em particular nos rios Negro, Solimões, Purus, Juruá, Jutaí, Amazonas e
Madeira, visitados por pescadores de Manaus. Nesse caso, observa-se a
frota pesqueira de Manaus usando pontos de pesca de vários rios, pontos esses distantes de Manaus: 466Km (Barcelos, Rio Negro), 662Km (L.
Caiambé, Rio Solimões), 1.360km (Canutama, Rio Purus), 1.719Km (Imperatriz, Rio Juruá), ou ainda 1.409 (Mutum, Rio Jutaí), dentre outros.
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Os territórios de pesca
No sentido de averiguar a ocorrência de territórios de pesca, é necessário adquirir dados sobre a existência de conflitos ou de regras no
uso de determinado pesqueiro. Por exemplo, na Ilha dos Búzios, localizada no litoral norte de São Paulo, após a coleta de dados sobre 906 viagens de pesca, onde linha, anzol, jangarelho e redes de espera são freqüentes para a obtenção de peixes como enchova (P. saltatrix) e moluscos como lula (Loligo sanpaulensis), pude verificar que há territórios no
caso das pescarias com redes de espera (120 pescarias). Os pesqueiros
para a rede de espera estão em geral localizados próximos à casa do pescador, possibilitando o controle do pesqueiro pelo pescador em sua residência.. Há ainda a regulação no uso desses pesqueiros, baseada nas relações de parentesco. Nesse caso, pode haver a permissão para parentes
próximos (sobrinho, por exemplo) do pescador para usufruírem dos pesqueiros (Begossi, 1995) (ver ainda Capítulo 10).
Uma regra incipiente para se apropriar, por um intervalo de tempo,
de um pesqueiro, é a regra de “quem chega primeiro” (first comer’s
rights). Tal comportamento pode ser observado em pescarias com linha e
anzol, na Ilha dos Búzios, em especial na época do verão, quando a pesca de lula é frequente. Nessa pesca, é comum observar várias canoas
próximas, ou lado a lado, em um mesmo ponto de pesca. Em Aventureiro, Ilha Grande, Rio de Janeiro, Seixas (1997) e Seixas e Begossi (1998)
ressaltaram que os locais usados na pesca com rede de espera eram regulados por ‘quem chega primeiro’, ou ainda first come, first serve.
No Rio Grande, bacia do Paraná, Castro (1992) obteve dados sobre
73 pescarias na estação chuvosa (Novembro-Março), sobre 45 pescarias
em meses de transição (Abril e Outubro) e sobre 23 pescarias na estação
seca, com relação a 41 pescadores que utilizam áreas próximas à Usina
Hidrelétrica de Marimbondo (fronteira dos Estados de São Paulo e Minas Gerais). Conflitos sobre as atividades de pesca, entre pescadores
amadores e artesanais, foram observados apenas nos meses de transição,
onde ocorre também comportamento territorial com relação à pesca do
barbado (Pirinampus pirinampu), através de espinhel.5 Esse período (transição) é também um período de menor abundância de pescado, compa5. O espinhel é um aparelho de pesca fixo, de espera, onde são usados vários anzóis presos a uma linha, que é em geral presa às margens do rio.

Cap. 7 – Áreas, Pontos de Pesca, Pesqueiros e Territórios na Pesca Artesanal

175

rado à estação chuvosa. Nesse caso, a pesca seletiva do barbado, associada à menor disponibilidade de pescado em meses fora da época chuvosa, trazia vantagens ao comportamento territorial.
Na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, foram estudadas as comunidades de Gamboa, na Ilha de Itacuruçá; da Praia de Calhaus, na Ilha de
Jaguanum; e da Pescaria Velha, na Ilha da Marambaia. Pude ainda visitar a Ilha da Madeira, onde há a Associação de Pescadores Artesanais da
Ilha da Madeira. As comunidades que circundam a Baía de Sepetiba
apresentam um comportamento territorial com relação ao espaço marinho da baía, que parece compreender uma visão coletiva sobre o uso
desse espaço. O conflito observado ocorria entre os pescadores artesanais, habitantes locais, e os barcos de pesca de arrasto de camarão e traineiras de sardinhas. Havia, na Baía de Sepetiba, organização e movimentação com relação a requerer os direitos de uso da baía para a pesca
artesanal, incluindo argumentações com base na destruição dos recursos
aquáticos pelos barcos de arrasto e traineiras (Begossi, 1995, 2001a,b). Em
1990, a “Carta de Jaguanum” foi um manifesto dos pescadores artesanais
com relação à intrusão na baía de Sepetiba da pesca industrial, de traineiras (sardinhas, clupeídeos) e de barcos de arrasto de camarão.
Anos depois, em visita realizada à Ilha da Madeira (dezembro de
2001), pude observar uma aparente ausência de barcos de arrasto e
traineiras, o que pode ter sido resultado da atuação de vigilância da Associação dos Pescadores Artesanais da Ilha da Madeira. Esses são exemplos de territórios coletivos, envolvendo diversas comunidades de pescadores artesanais em conflito com a pesca industrial, conflito esse minimizado por um aumento na atuação dos pescadores artesanais na vigilância e defesa do território, exercido através da associação local. Sem
dúvida, há custos na defesa de qualquer espaço. No caso citado há os
custos de uma organização e do trabalho de vigilância dessa organização de pescadores.

As regras de uso dos pesqueiros: a divisão
informal dos pontos de pesca
Certa divisão informal de pesqueiros, ou de pontos de pesca, pode
ser observada em diversas regiões do litoral da costa sudeste da Mata
Atlântica, onde já constam diversos mapas publicados (Begossi, 2001a,
b; Begossi et al. 2013). Vale, entretanto, ilustrar tal exemplo com a pesca
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na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, onde os pontos de pesca dos pescadores de Gamboa, na Ilha de Itacuruçá, encontram-se próximos à costa
(Atanásio, Castelinho, ou ilhas Jardim e Martins); os da Ilha de
Jaguanum circundam a ilha, ou encontram-se em ilhas próximas, como
nas ilhas Furtada, Bonita, Vigia, Bernardo, Saracura (Begossi, 2001b;
Begossi et al., 2013). Já os pescadores da Ilha da Marambaia pescam no
lado sul da restinga da Marambaia, o que resulta numa não sobreposição
dos principais pontos de pesca entre os pescadores de Jaguanum e da Ilha
da Marambaia (Figura 7.3). Pode ser observado na Figura 7.3 as ilhas
Bernardo e Saracura, usadas por pescadores da Ilha de Jaguanum.

Figura 7.3.

A Figura 7.1, resultado do método de abordagens de pesca no verão (janeiro, fevereiro e março), em Itaipu, Niterói, RJ, ilustra de forma
muito simples a divisão das áreas usadas na pesca. Na Praia de Itaipu,
no Rio de Janeiro, no verão, a pesca, principalmente de lula (Loligo spp.)
está concentrada próxima à Ilha das Pimentas, ou Ilha da Filha, ou Ilha
Menina (Figura 7.1). Observando a residência dos pescadores, pode ser
notada uma divisão informal entre pescadores da Praia de Piratininga e
de Itaipu. Cabe ressaltar que diversos pescadores, que habitam outros
bairros ou municípios adjacentes a Niterói, têm seus apetrechos guarda-
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dos na Praia de Itaipu (muitas vezes em pequenos boxes da Colônia) e
utilizam a mesma área dos pescadores que residem na Praia de Itaipu.
Em Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, o mesmo padrão informal de divisão de áreas de pesca, tomando como critério a residência
dos pescadores, foi observado. Nesse caso, os pescadores residentes à cidade de Iguape pescam na região entre Icapara até Ilha Grande, os pescadores de Ilha Grande concentram-se nessa região, assim como os de
Subaúma, Pedrinhas e São Paulo Bagre em suas próprias áreas. A Figura 7.2 mostra as áreas de pesca em função da tecnologia usada em Ilha
Comprida: além de mostrar o uso da variação local ambiental, também
ajuda a ilustrar a divisão das áreas de pesca, pois as tecnologias de
caceia e corrico 6 são usadas em Iguape (Figura 7.3). Em Ilha Grande e
Subaúma, a pesca principal é realizada com puçá, para siri, e em São
Paulo Bagre observamos a pesca com gerival, para camarão.7 (Begossi
2001b; Begossi et al., 2001, Begossi et al., 2013).
Ao contrário dos pontos de pesca localizados próximos as comunidades pesqueiras, pontos de pesca muito distantes são em geral compartilhados entre as comunidades. Esses pontos são em geral pouco visitados, pois a distância exige um grande investimento por parte do pescadores. Desse modo, é razoável que a baixa competição em pesqueiros
distantes elimine a territorialidade nesses pontos. Esse parece ser o caso
da Ilha Rasa (Ilha do Farol) localizada na costa do Rio de Janeiro, compartilhada entre os pescadores de Copacabana e da Praia de Itaipu, que
a visitam esporadicamente. Acheson (2003) observou comportamento
semelhante entre os pescadores de lagosta de comunidades da costa de
Maine, Estados Unidos.

A estabilidade temporal dos pontos de pesca
(ou dos pesqueiros)
Em estudos anteriores (Begossi, 2001b), pude verificar que há estabilidade temporal no uso de pontos de pesca ou pesqueiros. Por exem6. Caceia: rede de espera que é deixada a flutuar, sendo seguida pelo pescador em canoa;
corrico: rede usada na pesca da manjuba (Anchoviella lepidentostole) (Hanazaki, 2001),
em Iguape..
7. O gerival, introduzido na região na década de 1980, é um apetrecho oriundo de Santa
Catarina, usado para camarão branco (Litopenaeus schimitii). Esse é muito usado em
São Paulo Bagre, região de Cananéia (Hanazaki, 2001).
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plo, na Ilha dos Búzios, foram obtidos dados sobre a pesca em 19851986, sendo então mapeados os pontos de pesca (em 1986). Em 1997 foram novamente marcados os pontos de pesca, desta vez através de GPS.
Os mesmos pontos estavam em uso na pesca (12 anos), demonstrando
alta estabilidade temporal. Na Baía de Sepetiba, resultado similar foi obtido, num intervalo de 8 anos (dados obtidos em 1989 e 1997), através
de estudo sobre o uso dos pontos de pesca por pescadores de Gamboa,
Ilha de Itacuruçá (Begossi, 2001b).
No sentido de averiguar a estabilidade temporal dos pesqueiros em
um intervalo de tempo mais longo, optei por visitar a área estudada por
Cordell (1977, 1978) nos anos setenta, Valença, na Bahia. Em viagem de
campo realizada em agosto de 2002, realizei entrevistas no Bairro do
Tento, em Valença, onde está localizada a Colônia de Pescadores Z-15.
Tal bairro e rua, em particular, são pontos de desembarque de pescadores artesanais que utilizam a redinha, para a pesca de camarão e a rede
de calão, para peixes (malhas 8-10 mm entre nós). Neste ponto, utilizei o
método chamado de ´bola-de-neve´ (snowball, Bailey, 1994) em que após
uma entrevista, recebemos indicações de nomes de pescadores experientes para as entrevistas posteriores. A amostra buscou incluir pescadores
experientes na pesca de calão e redinha para obter informações sobre os
pontos de pesca na região. Utilizei ainda nas entrevistas os 258 pesqueiros nomeados e mapeados por Cordell (1989: 134-135). Nas entrevistas
realizadas em Valença, a pergunta sobre os pesqueiros foi centrada no
reconhecimento dos nomes de pesqueiros que cada pescador conhecia
ou usava.
A Tabela 7.2 mostra que a maioria dos pescadores conhecia e usava
os pesqueiros observados anteriormente por Cordell. Ou seja, não houve
mudança ao longo do tempo (cerca de 30 anos) nos pontos de pesca
usados no estuário de Valença, na Bahia. Muitos pescadores substituíram a pesca de calão (peixes) pela da redinha (camarão) devido ao preço mais alto pago ao camarão. Entretanto, os pontos usados na pesca de
calão e de camarão eram os mesmos, apenas os de camarão ocupavam
uma área menor, conforme afirmado pelos pescadores entrevistados. A
Figura 7.4 demonstra que a idade é uma variável que influencia no grau
de conhecimento sobre os pesqueiros, o que confirma a nossa expectativa sobre a importância em incluir, em nossa amostras, pescadores experientes (considerando que há maior experiência entre os mais idosos, que
pescam há mais tempo que os mais novos).
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Tabela 7.2 Resultado das respostas dos pescadores do Tento, Valença, sobre os
pesqueiros citados por Cordell nos anos setenta (n = 18 pescadores). A percentagem representa os pesqueiros conhecidos e/ou usados (n = 258 pesqueiros).
C = pesca de calão, A = pesca de arrasto e R = pesca de redinha (camarão).
Pescador –
Número da
entrevista

Idade

Número de
pesqueiros
reconhecidos

% de
pesqueiros
reconhecidos

Tipo de
aparelho de
pesca usado

1- 20v

77

258

100

CR

2- 5v

59

257

100

R

3- 17v

38

245

95

A

4 - 6v

68

244

95

C

5- 4v

65

236

91

R

6- 12v

62

234

91

R

7- 16v

51

234

91

R

8- 7v

70

232

90

R

9- 9v

64

217

84

R

10 - 18v

72

193

75

CRA

*não pesca mais

11- 19v

65

190

74

CR

*não pesca mais

12- 13v

38

176

68

C

13 -8v

42

165

64

R

14- 2v

42

132

51

L

15- 15v

32

131

51

R

16- 3v

68

120

47

C

17- 14v

38

100

39

C

18- 1v

44

35

14

L

*não pesca mais

Deve ainda ser salientado que Cordell (1989) observou pesqueiros
usados na pesca de calão.8 A pesca de linha e anzol, por exemplo, não
ocorre exatamente nos mesmos pontos da pesca com rede de calão ou
redinha. Talvez a tecnologia usada possa explicar o baixo conhecimento
do pescador 1v (14%, Tabela 7.2) sobre os pesqueiros de Valença, pois

8. A pesca de calão é uma pesca de rede de arrasto realizada na margem do estuário de
Valença, medindo 200-300 metros de comprimento (Cordell, 1989) ou 100 braças, de
acordo com as entrevistas (1 braça =2.2m) (Taylor, 1970). Processo semelhante, é usado
para a redinha, para a pesca do camarão. A redinha mede, de acordo com os entrevistados, 26 a 30 braças. Entretanto, ambas as redes possuem malhas de 8-10 mm.
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tal pescador usa linha e anzol para pescar (não usa rede de calão ou
redinha). Com o sentido ainda de localizar com precisão os principais
pontos de pesca usados em Valença, mapeamos com GPS os pontos de
pesca usados para calão e redinha, com a ajuda dos informantes Srs.
Antonio Costa e Irineu P. de Alegria (Figura 7.5).
Valença

No. de pesqueiros
conhecidos – usados

300

250

200

150

100

50

0
30

40

50

60

70

80

Idade dos pescadores

Figura 7.4 Regressão linear, sendo o no de pesqueiros conhecidos-usados a variável dependente e a idade a variável independente. Dados normais (D’Agostino).
Y= 33.15 + 2.78X, r2 = 0.49, g.l. = 17, p < 0.01.

Há uma comunidade de pescadores localizada na costa, fora do estuário de Valença, entretanto bastante próxima (aproximadamente 20
km de distância de Valença), chamada Guaibim. Apresentei a lista dos
pesqueiros observados por Cordell (1989) a um pescador de Guaibim.
Mesmo sendo um dado muito preliminar, é interessante constatar que o
informante de Guaibim reconheceu apenas 12% dentre os 258 pesqueiros de Valença citados por Cordell (1989). Os pesqueiros reconhecidos
estão situados próximos a Guaibim, e fora do estuário, região usada pelos pescadores de Guaibim para a pesca de lagosta.
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Figura 7.5.

No estudo localizado na Praia de Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro,
iniciei o mesmo processo de averiguar se há estabilidade nos pontos de
pesca. Nesse sentido, usei o croqui de Kant de Lima e Pereira (1997:
331), que inclui pontos de pesca marcados em 1976. Foram até o momento entrevistados 10 pescadores, que reconhecem e usam a maioria
dos pontos de pesca citados no estudo de 1976. Recomendo ainda consultar Begossi (2006), onde parte dos dados apresentados aqui foram
analisados e discutidos mais profundamente.

4. CONCLUSÕES: O CO-MANEJO PESQUEIRO - PERSPECTIVAS
A essência do co-manejo é haver interesse local na manutenção do
recurso, haver uma área determinada que será apropriada por um grupo na defesa e manejo do recurso, bem como a percepção de que o recurso pode se exaurir (Burke, 2001). É ainda necessário haver uma organização local que garanta um sistema legítimo de manejo, envolvendo
pesquisa e conhecimento sobre os recursos, além da intenção sobre a distribuição dos recursos, onde haja equitabilidade.
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A delimitação de um território, a apropriação desse território pelo
grupo interessado e a estabilidade sobre a localização dos recursos para
que possa haver continuidade nas práticas de manejo, são fatores que
observamos ocorrer nas comunidades pesqueiras assinaladas nesse estudo. Ou seja, há formas incipientes de co-manejo, que, se associadas à organização local podem vir a ser robustos sistemas de manejo pesqueiro
ou co-manejo.
Há exemplos no Brasil de sistemas de co-manejo.9 Os exemplos bem
sucedidos envolveram demanda local e organização local envolvida no
processo e em sua manutenção. A Reserva Extrativista do Alto Juruá
pode ser um exemplo, tendo sido a primeira reserva extrativista implantada no Brasil, criada em 1990, cujo plano de manejo data de 1994
(Almeida e Menezes, 1994; Begossi et al., 1999). Vale ainda ressaltar que
houve demanda do Conselho Nacional dos Seringueiros para a criação
da Reserva Extrativista do Alto Juruá. Tal processo, ou seja, a demanda
local para conservar uma área com recursos naturais, legitima, de certa
forma, a intenção da conservação, pois há percepção local sobre a necessidade de manter os recursos naturais. Entretanto, processos ‘de cima
para baixo’, como as tentativas do Ibama em transformar comunidades
pesqueiras do litoral do Rio de Janeiro em ‘Reservas Extrativistas’, como
ocorreu em Itaipu, Niterói, (RESEX, 1999), estão fadadas ao fracasso,
pois não são sustentadas pelos próprios interessados, os pescadores
artesanais (Begossi, 2006).
Os acordos de pesca e o sistema de manejo de lagos na Amazônia
também formam um bloco bem sucedido de co-manejo pesqueiro, apesar das dificuldades enfrentadas com relação aos freqüentes obstáculos
impostos pelo Ibama (Castro, 2000; McGrath, 2000; McGrath et al.,
1993).
Um sistema muito bem sucedido tem sido o manejo de lagos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá. Nesse sistema, há
lagos reservados para conservação, há lagos reservados à pesca de subsistência e há lagos reservados para a pesca de pescadores de Tefé, localizados fora da Reserva (Queiroz e Crampton, 1999, www.pop-tefe.rnp.

9. Co-manejo pesqueiro inclui situações em que pescadores e agências governamentais
dividem as responsabilidades sobre o manejo dos recursos. Há diferentes arranjos de
co-manejo e algumas formas na América Latina são analisadas em Begossi (2002).
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br/reserva/reserva.htm). Há ainda um sistema de monitoramento muito
elaborado, com a participação de mais de 100 pesquisadores de instituições brasileiras e internacionais.
Alguns estudos sobre o comportamento territorial na pesca nos levam a análises mais aplicadas sobre o manejo dos recursos pesqueiros.
Um primeiro conjunto de estudos inclui os estudos de Akimichi e
Ruddle (1984), que demonstram que no Japão não há distinção entre a
apropriação da terra (land tenure) e a apropriação do mar (sea tenure),
sendo que os pescadores da costa tem tal apropriação garantida no código civil. Os autores citados demonstraram a importância histórica dos
territórios do mar, no Japão, pois os territórios de pesca das comunidades pesqueiras de Okinawa, estabelecidos na era feudal, foram
mapeados e registrados no Okinawa Prefectural Fisheries Office em
1902, com a implementação da Meiji Fisheries Law.
Ruddle et al. (1992) analisaram a Customary Marine Tenure (Apropriação Costumeira Marinha) no Pacífico Sul e ressaltaram que nesse
caso alguns aspectos sociais devem ser levados em conta, como: a) os direitos no mar dependem do status social; b) a exploração dos recursos é
governada por direitos de uso; c) são definidos territórios para o uso dos
recursos; d) os recursos marinhos são controlados por autoridades tradicionais; 10 e) a conservação sempre foi praticada localmente; f) há sanções e punições para quem infringe as regras determinadas. Uma discussão mais ampla da associação “espaço-apropriação do recurso-regime
de manejo” é encontrada na literatura desde o clássico trabalho de
Hardin (1968sem referência). Tal abordagem é re-analisada por Feeny et
al. (1990),11 vinte e dois anos depois da publicação, e por Burke (2001),
mais recentemente. A outra vertente, que inclui análise sobre “territóriocooperação e manejo de recursos”, pode ser ilustrada pelo estudo de
Ruttan (1998), que aborda inclusive as vantagens ou não das atividades
individuais ou grupais para o manejo de recursos naturais. Voltaremos a
esse assunto no último capítulo.
Cabe, entretanto, finalizar esse capítulo acrescentando uma sistematização das variáveis que influenciam no uso do espaço pelos pescadores artesanais marinhos e ribeirinhos no Brasil. A Tabela 7.3 provém
10. Nesse caso, os autores se referem a autoridades locais, da comunidade de pescadores.
11. Há tradução disponível do artigo em Diegues e Moreira (2001).
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de diversos estudos realizados na região costeira do sudeste brasileiro e
em regiões da Amazônia. Podemos concluir que há variáveis, como
tecnologias fixas (redes, espinhéis), presas menos móveis (camarão), alta
competição e comercialização do pescado (em contraposição à extração
para subsistência) que estimulam o advento de territórios entre os pescadores artesanais.
Tabela 7.3 Variáveis relacionadas à capacidade de defesa de territórios de pesca,
ou relacionadas à capacidade de excluir pescadores externos. Fonte: Após Begossi
(2001a). R=regra de uso. T=território. C=conflito territorial. A=ausência aparente de
território ou conflito.
Tecnologia

Densidade
de
pescadores

Competição
sobre os
recursos

Economia/
Mercado

Restrições/
leis
ambientais

Grau de
apropriação

Móvel

Baixa

Baixa

Subsistência

Forte

R

Porto do Meio
(Búzios I.)

Fixa

Baixa

Baixa

Comércio

Fraca

T

Puruba Beach

Móvel

Baixa

Baixa

Sub./Com.

Forte

A

Gamboa
(Itacuruçá I.)

Móvel

Alta

Alta

Comércio

Calhaus
(JaguanumI.)

Fixa

Alta

Alta

Comércio

Local/
Comunidade
Costeiras
Aventureiro
(Grande I.)

Fraca

T

Fraca

T

Ribeirinhas
Araguaia
Grande
Juruá

Móvel

Alta

Alta

Subsistência

Forte

A

Fixa

Média

Média

Comércio

Fraca

T

Móvel

Baixa

Baixa

Subsistência

Co-manejo

R
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NÍVEIS DE DECISÃO E O
MANEJO DE RECURSO
PESQUEIRO

8

Fábio de Castro*

1. INTRODUÇÃO
O manejo de recursos naturais é um tópico que integra diversas disciplinas, tais como ecologia, ciências sociais e gestão pública. Sistemas de
manejo são baseados em regras que definem quem tem acesso à área manejada, e quando e como um determinado recurso pode ser explorado (veja
Capítulo 9 para uma discussão mais detalhada sobre este tópico). Em geral,
sistemas oficiais de manejo são formulados pelo governo a partir de informações ecológicas do recurso. Em particular, a pesca tem sido a base do
desenvolvimento de modelos clássicos de tais sistemas de manejo, baseado
em rendimento máximo sustentável (MSY- Maximum Sustainable Yield) e
rendimento máximo econômico (MEY- Maximum Economic Yield)
(Munro, 1981). Entretanto, tais modelos são muitas vezes mal sucedidos
devido à desconsideração da dimensão humana da atividade pesqueira na
sua formulação (McGoodwin, 1990).
O manejo de recursos naturais é, antes de tudo, uma questão social,
uma vez que a sua estrutura e organização são diretamente relacionadas
com o contexto socioeconômico e político no qual os usuários estão inseridos. Por isso, ecólogos humanos argumentam que, além das características
ecológicas do recurso, a análise dos sistemas de manejo devem incorporar
variáveis sociais que influenciam o comportamento dos usuários do recurso (McCay e Acheson, 1987). Sistemas de manejo são socialmente construídos e, por isso, regras ecologicamente adequadas não são suficientes
para controlar o acesso e uso de recursos, a menos que estas sejam socialmente adequadas ao sistema em questão.
* CEDLA – Centro de Estudos e Documentacao Latino-Americanos, Keizersgracht 395397 – 1016EK – Amsterdam. www.fisheriesandfood.org.e-mail: f.decastro@cedla.nl.
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Diversos estudos têm revelado que decisões sobre o uso de recursos
são tomadas a partir de incentivos gerados em diferentes níveis organização, tais como individual, familiar, comunitário e de grupos de interesse.
No nível individual, o conhecimento ecológico sobre o recurso explorado, a capacidade tecnológica de uso, e o grau de acesso e controle do recurso são alguns dos fatores que influenciam nas estratégias individuais de
exploração que, conseqüentemente, afetam diretamente na sustentabilidade do recurso explorado. Modelos de otimização de uso de recursos
são úteis para a investigação de processos que envolvem tais fatores e influenciam decisões individuais de exploração de recurso (Smith e
Winterhalder, 1992). O grau de compatibilidade entre os padrões de uso e
as características do recurso também pode ser avaliado com o auxílio de
tais modelos. De acordo com Hames (1987), populações humanas buscam
otimizar o uso de recursos a curto prazo, cujo comportamento não necessariamente leva à conservação do recurso. Desta maneira, as estratégias
otimizadas a curto prazo podem levar à conservação (Stocks, 1987) ou à degradação de recursos (Hardin, 1968) de acordo com o grau de incentivo de
sobreuso. Portanto, uma questão importante em relação ao manejo de recursos neste caso é avaliar se os mecanismos de otimização de uso são
compatíveis ou não com os objetivos do manejo.
Decisões individuais sobre o uso do recurso são influenciadas por níveis de organização mais elevados. Indivíduos fazem parte de unidades familiares, onde o papel de cada membro depende do sistema de produção
definido pela família como um todo. Como a estratégia econômica familiar
inclui um conjunto de atividades compartilhadas por todos os membros,
decisões sobre uma atividade são limitadas por decisões sobre o conjunto
de atividades da família. Modelos de sobrevivência (livelihood) são úteis
para a análise de decisões de uso e manejo de recursos pesqueiros no nível
familiar, cuja distribuição de alternativas econômicas e estrutura familiar
são peças fundamentais para se entender como a pesca está inserida no
contexto econômico familiar (Ellen, 1982). Portanto, a análise integrada das
diferentes atividades realizadas é fundamental para se avaliar como a mudança em estratégias de uso de um determinado recurso afeta diretamente
no padrão de uso de outros recursos.
Em geral, unidades familiares manejam propriedades privadas, tais
como o sistema agrícola (Netting, 1993). Quando os recursos apresentam
distribuição dispersa em áreas mais abrangentes, decisões comunitárias sobre uso e manejo são mais comuns (McCay e Acheson, 1987). Devido à na-
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tureza do manejo comunitário, onde um grupo de pessoas decidem formas
de exploração de um ou mais recursos em uma determinada área, o
enfoque ecossistêmico é geralmente adotado (Acheson e Wilson, 1996). A
análise institucional local é uma ferramenta teórica-metodológica importante para se entender as relações entre os usuários, a área manejada, e as
regras de acesso e de uso (Ostrom et al., 1994). A performance do manejo
comunitário depende do nível de compatibilidade entre os sistemas ecológico e social (Berkes e Folke, 1998). Diversos estudos de caso demonstram
que o manejo comunitário pode levar à conservação do recurso quando dilemas sociais e ecológicos são resolvidos (Berkes, 1989; Bromley, 1992;
Ostrom, 1990). Porém, em muitos casos, o manejo comunitário representa
uma estratégia de controle de elites locais que se utilizam do poder para
aumentar sua eficiência de uso, sem necessariamente levar à conservação
do recurso (Ruttan, 1998). Portanto, a análise de decisões comunitárias de
manejo deve enfocar o grau de conformidade entre as regras de uso e as características sociais e ecológicas do sistema.
Um quarto nível de decisão é relacionado a fatores definidos em níveis sociais e ecológicos mais abrangentes, tais como políticas de conservação, ideologia conservacionista, desenvolvimento econômico e padrões
biofísicos regionais (por exemplo, clima, topografia e regime hidrográfico).
Arranjos institucionais de manejo de recursos naturais que integram diferentes grupos de interesse e um rol de recursos e paisagens são fundamentais para atingir uma meta de manejo de escalas abrangentes tais como bacias e biomas. A análise de grupos de interesse (stakeholder analysis) representa uma ferramenta para se entender como cada grupo de usuário percebe seu papel no sistema, interage com os demais grupos de usuários envolvidos, e age de acordo com seus interesses. O mapeamento do jogo de interesses dentro da esfera socioambiental em questão é fundamental para se
entender como decisões locais são influenciadas por tais pressões externas
(Bennett, 1996).
Os incentivos gerados pelos quatro níveis de interação descritos acima são interdependentes. O desenvolvimento teórico sobre o manejo de
recursos naturais tem caminhado para uma abordagem multi-nivelada,
onde as interações socioambientais entre níveis de decisão são contempladas (Young, 2002). Tal desenvolvimento teórico só tem sido possível após o
aprimoramento teórico em cada nível de organização. Este capítulo apresenta exemplos de estudos que tratam cada nível de análise separadamente para ilustrar as relações potenciais entre si.

192 Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia

Os estudos de caso discutidos foram realizados em populações pesqueiras na Amazônia e Mata Atlântica entre 1988 e 2002 (Figura 8.1). O primeiro estudo de caso descreve a atividade pesqueira no Rio Grande, na divisa do Estado de São Paulo e Minas Gerais, e enfoca decisões individuais de
pesca (Castro, 1992; Castro e Begossi, 1995; Castro e Begossi, 1996). O segundo estudo de caso discute a economia familiar em uma população costeira
do sudeste de São Paulo e enfoca a diversidade de estratégias adotadas (Castro, 2002a). O terceiro estudo de caso trata da pesca em um lago de várzea no
Baixo Amazonas, Pará, e enfoca as decisões comunitárias de manejo de lago
(Castro, 2000; Castro, 2002b; Castro e McGrath, 2000, no prelo; Castro et al.,
2002; McGrath et al., 1993). O quarto estudo de caso foi realizado no Rio
Araguaia, e apresenta uma discussão geral do conflito entre pesca comercial,
pesca turística, e legislação ambiental na região (Begossi et al., 1997).
O objetivo deste artigo é demonstrar como uma abordagem de ecologia humana para o estudo de manejo de recursos naturais pode ser construída a partir da consideração de processos ecológicos e sociais definidos
em diferentes níveis de decisão.

Figura 8.1 Áreas de Estudo – (1) Rio Grande, (2) São Paulo Bagre,
(3) Ilha de São Miguel, (4) Rio Araguaia.
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2. MÉTODOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS
A análise da relação entre populações humanas e manejo de recursos
naturais é, em geral, baseada nas características do usuário, nas características dos recursos explorados e nos padrões de uso. Em cada nível de decisão enfocado, entretanto, a análise desta relação demanda metodologias de
coleta e análise de dados distintos. Abaixo, as áreas de estudo e as estratégias de coleta e análise de dados são descritas para cada caso.

ESTUDO DE CASO 1 – NÍVEL DE DECISÃO INDIVIDUAL
(PESCADOR) E ENFOQUE EM UM RECURSO (PEIXE)
O estudo de estratégias de pesca no Rio Grande foi realizado a partir
da análise do sistema produtivo da pesca de 41 pescadores residentes em
um loteamento de ranchos na margem do Rio Grande e nos centros urbanos de Fronteira (MG) e Icém (SP), distantes 2km e 5km da margem do rio,
respectivamente. A atividade de pesca é realizada à jusante da Usina Hidrelétrica de Marimbondo, principalmente para comercialização, enquanto
o consumo de pescado é mais importante em períodos de escassez de recursos monetários. Pescadores realizam outras atividades além da pesca, e
a atividade pesqueira é influenciada por fatores externos tais como regime
do nível do rio, turismo e urbanização. Este estudo enfoca apenas as decisões de pesca, sem consideração direta a incentivos externos. Os dados foram obtidos entre 1988-89, através de questionários estruturados e dados
de desembarque. Quatro questionários estruturados sobre dados pessoais,
histórico de uso, percepção de mudança e de problemas ambientais foram
realizados trimestralmente ao longo de um ano. Informações de desembarque foram obtidas por três dias aleatoriamente selecionados em meses intercalados, durante 16 meses. Para cada viagem de pesca, foram registrados dados sobre tripulação, local da pesca, horário de pesca, tecnologia
de pesca, composição e quantidade de pescado, entre outros. Viagens de
pesca foram acompanhadas quando possível.

ESTUDO DE CASO 2 – NÍVEL DE DECISÃO FAMILIAR E
ENFOQUE NO SISTEMA DE PRODUÇÃo
O estudo de economia familiar foi realizado em uma comunidade
caiçara – São Paulo Bagre – composta de 17 famílias e localizada em uma
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ilha do complexo estuarino lagunar Lagamar, há 5 km de Cananéia, Estado
de São Paulo. As famílias vivem no local há quase um século, e utilizam recursos terrestres e aquáticos para subsistência e comercialização. Três principais atividades compõem o repertório econômico das famílias: pesca,
extrativismo vegetal e serviços a turistas. A atividade pesqueira é, portanto, parte de um conjunto integrado de atividades, envolvendo sistemas de
produção que podem competir ou se complementar em termos de mão-deobra e período de atividade.
Dez famílias (aproximadamente 60% da população) foram entrevistadas, incluindo o marido e a esposa. Foram utilizados questionários estruturados contendo questões sobre a estrutura da família e sobre as atividades econômicas realizadas. Entrevistas não-estruturadas foram realizadas
com informantes-chaves para conhecer o histórico de uso de recursos na
região. Dados de produção foram obtidos a partir da literatura (Hanazaki,
2001).

ESTUDO DE CASO 3 – NÍVEL DE DECISÃO COMUNITÁRIA E
ENFOQUE NA PAISAGEM

O estudo de manejo comunitário foi realizado na comunidade de
Ilha de São Miguel, localizada em uma ilha insular de aproximadamente
3.500 hectares, entre os municípios de Alenquer (20km) e Santarém (40
km), no Baixo Amazonas. Esta comunidade é composta de uma população
cabocla que ocupa a área há mais de um século e hoje é composta de aproximadamente 164 residentes distribuídos em 40 famílias com forte laço de
parentesco. Os residentes compartilham a ilha com 4 fazendeiros que ocupam aproximadamente 75% da área.
Há aproximadamente 30 anos, residentes desta comunidade iniciaram um sistema de manejo comunitário do lago de várzea para limitar o
acesso e uso de pescado. Este sistema é parte de um movimento que tem
acontecido em muitas comunidades da região. Entre as regras principais
estão a proibição permanente de rede de emalhar e a proibição da pesca comercial de peixes, com excessão do pirarucu (Arapaima gigas), uma espécie
de alto valor de mercado, cuja pesca comercial é restrita a seis meses. Os
residentes locais argumentam que o manejo comunitário, relativamente estável há quase 20 anos, tem sido bem sucedido.
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A coleta de dados incluiu um levantamento socioeconômico preliminar em 1991 de 30 famílias para conhecer a estrutura demográfica, atividades econômicas e estrutura sociopolítica da comunidade. Entrevistas não
estruturadas com informantes-chaves (residentes idosos, líderes da comunidade, pescadores profissionais) foram realizadas para conhecer a história
da comunidade, a organização do manejo comunitário e as relações interpessoais entre os residentes da comunidade. A produção pesqueira da comunidade foi monitorada entre 1992 e 1997 para testar o efeito do manejo
comunitário na produtividade de pesca. Durante 1992, a atividade pesqueira de uma amostra de 25 famílias aleatoriamente selecionadas foi
monitorada a partir de um questionário incluindo dados sobre tripulação,
tempo e local de pesca, tecnologia utilizada e produção e composição do
pescado. Em 1997, o monitoramento foi baseado em uma amostra de 8 famílias - quatro famílias selecionadas aleatoriamente a cada mês e quatro famílias selecionadas ao longo de todo o estudo. Em ambos os casos, os questionários foram aplicados mensalmente durante 7 dias consecutivos, por
residentes da comunidade treinados. Viagens de pesca foram acompanhadas quando possível.

ESTUDO DE CASO 4 – NÍVEL DE DECISÃO POR GRUPOS DE
INTERESSE E ENFOQUE REGIONAL

O estudo do conflito entre pesca profissional, pesca turística e legislação ambiental foi realizada no Rio Araguaia, numa extensão de aproximadamente 600 km, entre os municípios de Barra do Garça (MT) e Luís Alves
(GO). O Rio Araguaia é historicamente uma área importante para a pesca
profissional e para a atividade turística na região. Em 1977, a extinta
SUDEPE (Superintendência de Desenvolvimento da Pesca) determinou a
proibição da pesca comercial e do uso de rede de emalhar e de tarrafa.
Conseqüentemente, ribeirinhos deixaram a margem do rio onde viviam,
hoje ocupada por grandes fazendeiros. De acordo com agentes governamentais, mais de 3.000 famílias ribeirinhas têm migrado para os centros urbanos, e gradativamente têm se acomodado em funções relacionadas ao turismo local. Enquanto a pesca artesanal entrou em decadência devido à
proibição da pesca comercial, o turismo de pesca se fortaleceu. A intensificação de pesca turística tem marginalizado a população ribeirinha e deslocado o esforço de pesca para outro grupo de pescadores.
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Durante uma viagem de campo de 17 dias, entrevistas estruturadas
incluindo questões sobre aspectos socioeconomicos, manejo de recurso
pesqueiro e turismo foram realizadas com famílias de ribeirinhos. A escolha das casas foi baseada numa amostra sistemática de cada terceira casa
avistada do barco ao longo do canal do rio. Entrevistas não-estruturadas
foram realizadas em instituições governamentais (IBAMA, Secretaria de
Turismo) e não-governamentais (Colônia de Pescadores, Associação de
Barqueiros), onde foram obtidos materiais referentes ao gerenciamento e
uso de recurso natural no Rio Araguaia. Os barcos de pescadores turistas
avistados no canal do rio foram sistematicamente contados.

3. RESULTADOS
Estudo de Caso 1 – Indivíduo (pescador) e Recurso (peixe) (Castro, 1992;
Castro e Begossi, 1995; Castro e Begossi, 1996)
A atividade pesqueira é geralmente realizada por duplas em barcos
de alumínio motorizados (entre 8 e 15 HP), em um raio de 2 km do porto
de desembarque. O desembarque médio por viagem de pesca foi 10kg,
com um coeficiente de variação de 160%. A Tabela 8.1 mostra que dois
principais fatores influenciam a captura – sazonalidade e tecnologia de
pesca. A estação cheia (entre Novembro e Março) é o período de maior produtividade, e corresponde a 85% da captura anual. Neste período, o corimba (Prochilodus lineatus) é a espécie mais capturada, representando 57% da
captura total. Cardumes desta espécie migram rio acima e se concentra
próximo à barragem, facilitando a sua captura.
A tarrafa é a principal tecnologia de pesca neste período, responsável
por 87% da captura de pescado. A estação seca (entre Maio e Setembro) é o
período de menor produtividade, com apenas 5% da captura anual, enquanto a estação de transição (entre Abril e Outubro) corresponde a 10%
da captura total. Na estação seca, a pesca com rede de espera e com
carretilha são responsáveis por 75% da captura; a primeira apresenta uma
alta diversidade de espécies enquanto a última é mais especializada em
mandi (Pimelodus maculatus). A baixa produtividade, combinada ao baixo
preço das espécies capturadas na seca, força pescadores a buscarem atividades econômicas alternativas, tais como em colheita agrícola, em usina de
álcool ou em construção civil. Apesar da baixa captura durante o período
de transição, a relativa abundância de barbado (Pirinampus pirinampu), cujo
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preço de mercado é relativamente alto, viabiliza a manutenção da atividade pesqueira entre aqueles que defendem territórios de pesca. A pesca de
barbado é realizada com espinhel, uma tecnologia estacionária mantida em
territórios de pesca por alguns pescadores há vários anos. A ameaça aos
territórios de pesca pelos pescadores turistas que involuntariamente danificam os espinhéis é uma das principais causas de conflito entre pescadores
artesanais e turistas.
Dois aspectos de otimização são observados na pesca no Rio Grande.
Primeiro, a pesca especialista no período de cheia (Simpson=2.33) e a pesca
generalista no período da seca (Simpson=4.84) (t=6.398, p<0.01). No período da cheia, a abundância de uma espécie devido à migração de cardumes
de corimba, viabiliza a pesca de espécies com preço de mercado relativamente alto. No período da seca, a escassez de recurso pesqueiro leva a uma
pesca mais generalista ou ao deslocamento para outras atividades econômicas na região. Um segundo aspecto de otimização da atividade pesqueira é relacionada à territorialidade da pesca de espinhel no período de transição.
Embora a abundância de pescado seja baixa neste período, a manutenção de territórios viabiliza o acesso a um recurso escasso com preço de
mercado relativamente alto. Aqueles que mantêm um território de pesca
conseguem ampliar o período de atividade de pesca mesmo em condições
de escassez de recurso, enquanto os demais são forçados a buscar outras
atividades econômicas ou a realizar uma pesca de baixa produtividade.
Em suma, o foco nas estratégias de pesca rendeu informações sobre o
papel do ambiente (sazonalidade) e tecnologia (aparelhos de pesca) nos
padrões de exploração, incluindo o comportamento territorial de pesca ou
deslocamento de atividade econômica. Este estudo revela decisões tomadas no momento da pesca, e auxilia no entendimento do papel de fatores
ecológicos e sociais durante a a atividade pesqueira em ação. Porém, decisões sobre a atividade pesqueira são também tomadas antes da sua realização, e dependem do contexto social no qual o pescador está inserido. Neste
caso, além do sistema de produção, o entendimento dos padrões de atividade pesqueira depende de uma análise contextualizada de acordo com as
características sociais e ecológicas do sistema em questão. Os estudos seguintes tratam de decisões tomadas em diferentes níveis de organização
em momentos que precedem a ação da pesca.
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Tabela 8.1 Produção de pescado por tecnologia de pesca e por
estação do ano no Rio Grande.
Tecnologia de Pesca

Estação do Ano

Tarrafa

Espinhel

Rede de
Emalhar

Caniço

Cheia

Transição

Seca

No de Viagens

63

44

12

22

73

45

23

186

Captura Total
(Kg)

1210

263

53

62

1334

162

92

1900

Coef. de
Variação

130

71

78

123

127

75

100

160

Ind. de
Diversidade
(Simpson)

1.96

1.85

5.00

2.38

2.33

3.12

4.84

2.88

Total

Estudo de Caso 2 – Unidade Familiar e Sistema de Produção
(Castro, 2002a)
Pescadores fazem parte de unidades familiares, cuja meta muitas vezes é administrar conjuntamente diversas atividades integradas. Neste
sentido, a estratégia de otimização não é baseada em apenas uma atividade, mas sim na melhor combinação de atividades viáveis. A análise da economia familiar possibilita a investigação de como uma determinada atividade é influenciada pelas demais atividades desenvolvidas pela família.
Em São Paulo Bagre, a base da economia familiar é dominada pela
pesca, realizada por 90% das famílias. O extrativismo vegetal e serviços a
turistas são atividades desenvolvidas por 70% e 60% das famílias, respectivamente, enquanto agricultura é praticamente inexistente (Figura 8.2). A
pesca é realizada no estuário, em barcos de alumínio motorizados (entre 4
e 40 HP). As espécies mais capturadas são camarão, com gerival (veja descrição no Capítulo 7), seguido de peixe liso (Ariidae) e alguns peixes de escamas tais como corvina (Micropogonias furnieri), parati (Mugil curema ou
Mugil gaimardianus) e tainha (Mugil platanus) com o uso de rede de
emalhar. O extrativismo de samamabaia (Rumohra adiantiformis) e musgos
(Schlotheimia rugifolia, Campylopus lamellinervis, C. trachyblepharon,
Syrrhopodon leprieuirii, Sphagnum recurvum e S. capillifolium) são atividades
importantes principalmente entre as mulheres.1 O extrativismo de mariscos e ostras também é comum para venda a turistas. Extrativismo de pal1. Dados sobre espécies de pescado e produtos florestais obtidos em Hanazaki (2001).
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mito também existe, porém, por questões legais, é uma atividade difícil de
quantificar. O serviço a turistas é principalmente direcionado à pesca esportiva (venda de iscas, aluguel de embarcação e acompanhamento em
pescarias) e, portanto, mais voltado aos homens. Mulheres se ocupam com
serviços a turistas na venda de peixe, limpeza de ranchos ou trabalho assalariado em hotéis e restaurantes nos centros urbanos próximos.
A economia familiar atual desta comunidade é bem diferente do padrão encontrado há 40 anos atrás, quando a agricultura era praticada pela
maioria das famílias, e o turismo era praticamente inexistente. Apesar desta tendência, a estratégia econômica familiar varia entre um padrão de especialização em uma única atividade (20%), combinação de duas atividades (40%) ou de três atividades (40%). A estratégia de diversificação de atividades é a mais comum, com combinação de pesca, extrativismo vegetal e
serviços a turistas entre 40% das famílias, seguida da combinação de pesca
com uma outra atividade, seja extrativismo vegetal (20%) ou serviço a turistas (20%). A especialização de pesca é presente em apenas uma família,
onde a estrutura familiar, caracterizada por um grande número de crianças
e pouca mão-de-obra adulta, é a razão principal limitando a combinação de
mais atividades econômicas (Figura 8.3).
O acesso a turistas é uma variável fundamental na decisão familiar sobre a estratégia econômica adotada. Famílias mais envolvidas com a atividade turística tendem a alocar menos tempo para a atividade de pesca e
para o extrativismo. Além disso, a atividade pesqueira é principalmente
voltada para a pesca de camarão, comercializado como isca para pescadores turistas. O extrativismo de samambaia e musgo, por exemplo, é realizado em famílias onde há mulheres sem emprego fixo. Em alguns casos, famílias que foram empregadas por turistas diminuíram a atividade
extrativista por falta de tempo. Portanto, embora a pesca esteja presente na
estratégia econômica de quase todas as famílias, a realização de outras atividades pela família afeta diretamente na definição do padrão de atividade
pesqueira.
Os dados discutidos revelam que o manejo de algumas atividades se
dá na unidade familiar, de acordo com mecanismos de alocação de mãode-obra, rol de atividades econômicas adotadas e flexibilidade de mudança. Enquanto tais variáveis são suficientes para investigar processos decisórios no nível familiar, decisões tomadas coletivamente entre grupos familiares demandam uma análise que considere as interações pessoais den-
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tro do grupo e suas relações com o sistema manejado. Estes aspectos são
tratados no estudo de caso seguinte.
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Figura 8.2 Percentagem de famílias que realizam as atividades econômicas
principais em São Paulo Bagre (n=10).
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Figura 8.3 Percentagem de famílias que adotam diferentes estratégias econômicas em São Paulo Bagre – P = Pesca; E = Extrativismo; T = Turismo (n=10).
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Estudo de Caso 3 - Comunidade e Paisagem (Castro, 2000; Castro 2002a,
2002b; Castro e McGrath, 2000, no prelo; Castro et al., 2002; McGrath et
al., 1993)
O fato de as unidades familiares manejarem suas atividades econômicas de forma integrada não significa que decisões sejam tomadas somente
no âmbito da família. Em muitos casos, recursos esparsamente distribuídos
são difíceis de serem manejados por uma única família. O manejo coletivo
de recursos é uma solução encontrada em áreas onde um grupo definido
de usuários é capaz de tomar decisões em relação ao acesso e uso de um recurso ou ecossistema pré-definido.
Na Ilha de São Miguel, o manejo comunitário do lago de várzea é
compartilhado por famílias residentes nesta comunidade. A Ilha de São
Miguel é composta de uma infraestrutura comunitária incluindo um clube
de futebol, duas igrejas (Católica e Pentecostal) e uma associação comunitária. A estrutura sociopolítica é baseada em um comitê de liderança, eleito
a cada dois anos, representado por indivíduos de diferentes famílias. A
economia local é baseada na pesca, agricultura, criação de pequenos animais e de gado, atividades assalariadas e salário de aposentadoria. A agricultura é a atividade dominante, entre 90% das famílias, seguida da pesca
comercial e criação de gado (ambos realizados por aproximadamente 60%
das famílias).
Durante 25 anos de existência, os moradores da Iha de São Miguel
têm trabalhado coletivamente no manejo da pesca de lago. Três principais
fatores têm colaborado para o sucesso deste processo: a estrutura social do
grupo, a estrutura ecológica do lago manejado, e a estrutura institucional
do sistema de manejo comunitário.
A estrutura social da comunidade de Ilha de São Miguel tem facilitado o trabalho coletivo do manejo de pesca. A relativa homogeneidade
socioeconômica, com forte ligação à agricultura, tem possibilitado a diminuição da dependência econômica da pesca. Além disso, o tamanho relativamente pequeno do grupo, a longa história de sua existência e o baixo nível de conflito interno têm facilitado a comunicação entre os membros para
discutir os problemas comuns e chegar a um acordo. Finalmente, a experiência em resolver problemas locais durante a existência do grupo, bem
como o apoio externo da Igreja Católica na educação formal e política de líderes têm auxiliado no processo de organização local e formulação do sis-
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tema de manejo em acordos formais envolvendo um documento escrito,
assinado por todos os residentes e entregue ao IBAMA, em Santarém. É
importante ressaltar que o papel de líderes como facilitadores no processo
de organização local e negociação com atores externos tem sido fundamental. A Ilha de São Miguel conta com um grupo de líderes locais que tem
alocado tempo e energia para buscar o apoio local de todos os residentes
nas decisões coletivas. Finalmente, fazendeiros da Ilha, que há anos sofrem
com o roubo de gado em suas propriedades, utilizaram-se de seus poderes
políticos para obter suporte na formulação do documento e no seu reconhecimento frente a outros atores externos.
Enquanto a estrutura social tem favorecido a estabilidade das decisões coletivas, o arranjo institucional do manejo local tem sido a base do
seu sucesso. O sistema de formulação de regras tem buscado a participação
e apoio de todos os moradores, e ajustes de regras tem acontecido sempre
que necessário. Além disso, o seu monitoramento é realizado por um sistema de rotação entre residentes de todas as famílias, com punições àqueles
que não participam efetivamente sem justa causa. Tanto na formulação
como no monitoramento das regras de pesca, os residentes da Ilha de São
Miguel têm se utilizado do seu conhecimento ecológico local para aumentar a produtividade, diminuir o custo de monitoramento, e controlar incentivos de violação de regra. A proibição da pesca comercial, por exemplo,
tem um papel de diminuição de incentivos à pesca intensiva. Em particular, a proibição da rede de emalhar diminui o custo de monitoramento do
manejo. A natureza estacionária da pesca de rede de emalhar possibilita
que um único pescador possa utilizar várias redes ao mesmo tempo, facilitando assim a violação de eventuais regras relacionadas às dimensões das
malhas, número e tamanho de rede. Portanto, apesar da relativa alta eficiência desta técnica de pesca, os residentes preferem abrir mão do seu uso
parae evitar o alto custo de seu monitoramento.
A pesca manejada de pirarucu (Arapaima gigas) revela um conhecimento ecológico elaborado da espécie e uma coordenação com o mercado
regional. O pirarucu é uma espécie de baixa mobilidade e estratégia
reprodutiva com defesa da prole. Se o período reprodutivo for protegido, a
produtividade da pesca desta espécie pode aumentar e, conseqüentemente, a sua renda por unidade de esforço. O manejo local do pirarucu faz, portanto, sentido ecológico, uma vez que esta espécie é relativamente sedentária e de rápido crescimento populacional quando protegida da pressão de
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predação, como é o caso da pesca intensiva. O resultado do manejo do
pirarucu por alguns anos é claramente observado através do aumento da
sua produção total nos últimos 10 anos, chegando a dobrar de aproximadamente 6 ton em 1992 para 12 ton em 1996.
Além da estrutura social do grupo e do arranjo institucional do manejo local, as características ecológicas do sistema de manejo têm facilitado a
resposta de aumento de produtividade da pesca. A comunidade da Ilha de
São Miguel está localizada relativamente fora da rota de pescadores comerciais, o que diminui a pressão de pescadores de fora. Além disso, as características biofísicas do sistema de lago têm facilitado a recuperação rápida
da fauna piscícola na área manejada. O sistema de lagos é composto de alguns lagos profundos que proporcionam refúgio para os peixes durante a
estação seca. Além disso, as florestas de várzea, importante fonte de proteção e de alimento durante o período da estação cheia, são relativamente
preservadas às margens dos lagos. Portanto, o habitat de várzea pouco alterado representa um cenário ecológico de rápida recuperação sob regras
de manejo apropriadas. A alta resiliência deste ecossistema tem tido um
efeito positivo no sistema de manejo, uma vez que os residentes da comunidade percebem a mudança rápida da produtividade e relacionam tal resultado com seus esforços de manejo.
Enquanto o manejo comunitário na Ilha de São Miguel tem sido capaz
que manejar recursos numa escala mais local, o entendimento dos padrões
de uso e manejo de recursos numa escala mais abrangente depende de
uma análise de outros atores envolvidos no sistema. Esta questão é abordada no próximo estudo de caso.
Estudo de Caso 4 – Grupo de Interesses e Região – (Begossi et al., 1997)
O manejo de recursos naturais nem sempre é controlado por decisões
locais. Sistemas de manejo são, em muitos casos, arranjos institucionais
que combinam diferentes níveis de decisão, muitas vezes conflituosas entre os diversos atores envolvidos. Quando isso acontece, as estratégias de
uso não são reflexos apenas do sistema local, mas também de respostas a
pressões econômicas ou de políticas externas. O caso da pesca do Rio
Araguaia é um exemplo deste caso, onde a atividade pesqueira é influenciada pelo conflito entre a atividade profissional e amadora.
A maior parte dos turistas que visitam o Rio Araguaia vem de áreas
próximas da região ou de grandes centros urbanos. Entre os municípios lo-
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calizados em um raio de 300 km se destacam Goiânia, Brasília e Anápolis,
citados em 90%, 40% e 23% das entrevistas, respectivamente. Entre os municípios mais distantes se destaca São Paulo, citado em 38% das entrevistas. Dois tipos de turistas freqüentam a região: pescadores esportivos e turistas de acampamento. Os primeiros são basicamente homens que viajam
em grupos para pescar na região, enquanto os últimos são grupos de homens e mulheres que se alojam em ranchos ou acampamentos de praia sem
um interesse primário na pesca.2 De acordo com os residentes locais, os
pescadores esportivos pescam mais em Julho e capturam principalmente o
pintado (Pseudoplatystoma fasciatum) e a caranha (Colossoma sp). A
tecnologia de pesca utilizada pelos pescadores esportistas é o anzol e linha
(linhada, caniço, molinete), embora também pesquem com materiais proibidos tais como rede de emalhar e tarrafa.
O horário da pesca esportiva se dá principalente à luz do dia. Ao longo de 600 km amostrados, foram contados 154 barcos a motor com pescadores esportistas em 12 horas de observação. Assumindo que os barcos observados sejam ocupados por turistas e que cada barco comporta 2 pessoas, se estima uma densidade de 1 pescador esportista a cada 2 km de extensão do rio. De acordo com a legislação, um pescador esportista deve portar
uma carteira de pesca amadora e é permitido capturar até 30 kg de pescado, mais um exemplar de qualquer tamanho. Entretanto, enquanto o controle sobre a pesca profissional é forte, o mesmo não acontece com a pesca
esportiva. Além do elevado número de turistas, vários pescadores esportistas comercializam parte da captura para cobrir as despesas de viagens
de pesca, tais como hotel, acampamento, combustível e alimentação. Este
fenômeno tem influenciado inclusive a estrutura de mercado de peixe da
região, onde muitos dos fornecedores são pescadores portando carteira de
pesca amadora.
Com a proibição da pesca comercial, a incorporação da população ribeirinha na atividade turística se tornou uma necessidade de sobrevivência
no Médio Araguaia. A atividade turística tem resultados positivos e negativos para a população local. Uma proporção de 35% dos entrevistados citaram que não há nenhum beneficio do turismo, enquanto 50% dos entrevistados citaram que a atividade turística não acarreta nenhum prejuízo pessoal. Dentre os benefícios citados, se destacam a ajuda por parte dos turis-

2. A atividade desse grupo não será discutida neste artigo.
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tas em relação à saúde, alimentação e roupa para os moradores locais, além
da fonte de emprego gerado pela atividade turística. Entre os entrevistados, aproximadamente metade citou que desenvolvem pelo menos uma
atividade relacionada ao turismo, das quais as mais frequentes são piloto
de barco e construção de barraca de acampamento.
Portanto, pressões políticas têm influenciado o deslocamento da atividade de pesca comercial pela população ribeirinha para o serviço a turistas. Embora não tenha sido quantificado, é possível que a atividade de pesca esportiva possa ter um impacto negativo para algumas espécies de peixe. Além disso, a proibição da pesca profissional tem tido um alto custo social entre a população ribeirinha, que hoje depende do turismo para assistência de saúde ou para a oferta de emprego. Tais serviços deveriam ser
proporcionados pelo governo ou pela atividade de pesca comercial, antes
legalizada.

4. DISCUSSÃO
A ecologia humana é uma disciplina abrangente, cujo foco navega entre processos que influenciam nos padrões de uso e manejo de recursos a
partir da relação entre a dimensão humana dos grupos usuários e a dimensão ecológica dos recursos. Decisões humanas são, portanto, mediadas por
sinais gerados em diversos níveis de organização. Desta forma, o entendimento dos padrões observados depende de uma visão integrada dos processos de decisão tomados em níveis de organização distintos, relevantes à
questão analisada. Os estudos de caso discutidos acima revelam que, em
cada nível de interação, diferentes conjuntos de fatores influenciam na formação de padrões de uso e manejo de recursos naturais. O primeiro estudo
de caso revela que indivíduos envolvidos na atividade de pesca buscam
otimizar sua captura a partir dos fatores biofísicos relacionados ao recurso.
Pescadores alternam tecnologias de pesca, adotam comportamento territorial e deslocam-se para outras atividades econômicas de acordo com a
variabilidade da produtividade de pesca ao longo do ano. O segundo estudo de caso mostra que pescadores são membros de unidades familiares
onde decisões de escolhas de atividades econômicas são formuladas a partir da estrutura familiar e do grau de acesso aos recursos. O padrão de atividade pesqueira, portanto, é influenciado por variáveis relacionadas a outras atividades econômicas adotadas pela família, como é o caso da atividade turística na área estudada. O terceiro estudo de caso revela que, como
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unidades familiares estão inseridas em agrupamentos comunitários, decisões de uso e manejo de recursos podem ser tomadas coletivamente quando existe um interesse comum. Portanto, o padrão de atividade pesqueira
não é apenas influenciado por fatores biofísicos relacionados ao recurso
pesqueiro, e por fatores influenciando outras atividades adotadas pela família do pescador. Fatores relacionados à organização do grupo de pescadores, ao arranjo institucional do manejo de pesca (sistemas de formulação
e monitoramento de regras de pesca) e nível de compatibilidade entre as
regras e o sistema ecológico são igualmente importantes na definição dos
padrões de atividade pesqueira. O quarto estudo de caso ilustra como pescadores estão inseridos em sistemas socioeconômicos e políticos mais complexos cujas decisões tomadas neste nível também podem influenciar diretamente no padrão de atividade pesqueira local, inclusive inviabilizando-a
para um grupo de usuários (pescadores artesanais) e favorecendo-a para
outro grupo de usuários (pescadores turistas). A pressão de políticas do
governo e de mercado são alguns dos fatores que devem ser considerados
em análises de manejo de recursos pesqueiros neste nível. Neste sentido,
os processos no nível de decisão mais locais são parte de contextos sociais e
ecológicos mais abrangentes, formando um sistema acoplado de relações
entre seres humanos e o ambiente (Figura 8.4).
Decisões individuais no momento da pesca, decisões de alocação de
atividade pesqueira na economia familiar, decisões de controle de acesso
de recurso pesqueiro por um grupo de pescadores, ou decisões de políticas
públicas para o uso de recurso pesqueiro geralmente são inter-relacionadas
e, portanto, influenciam e são influenciadas entre si. A abordagem de ecologia humana pode enfocar apenas um nível de decisão (individual, unidade familiar, comunidade ou Estado/Sociedade) ou pode enfocar conecções
entre níveis de decisão. A decisão de abordagem analítica adotada depende do interesse da pesquisa. O foco em um nível de decisão nos estudos de
caso apresentados mostram o potencial desta abordagem para investigar
fatores específicos em cada nível de ação. Entretanto, é óbvio que
interações em diferentes níveis de organização estão presentes em todos os
casos. O foco na integração entre níveis diferentes poderia ajudar a vislumbrar processos que são dificilmente observados em uma análise
uninivelada.
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Grupos de Interesse
Ex: Mercado
Legislação
Política Pública

Comunidade
Ex: Organização social
Característica do ecossistema
Arranjo
Arranjo Institucional
institucional

Unidade Familiar
Ex: Estrutura Familiar
Acesso a Recursos

Indivíduo
Ex: Sazonalidade
Tecnologia de Pesca
Territorialidade

Figura 8.4

Esquema mostrando a relação entre os fatores gerados
em cada nível de organização.

Em particular, estudos enfocando conecções entre níveis de decisão
são de fundamental importância em estudos de manejo de recursos naturais onde decisões locais tomadas em escalas mais locais podem ser influenciadas por decisões tomadas por escalas mais abrangentes (p.ex., mudanças de estratégias de pesca adotadas em função de legislação de pesca
no Rio Araguaia) da mesma forma que decisões tomadas em escalas mais
abrangentes podem ser influenciadas por decisões locais (por exemplo,
mudança de legislação da pesca em função de manejos comunitários no
Baixo Amazonas). Portanto, a flexibilidade em navegar através dos diferentes níveis de decisão, bem como a flexibilidade em definir relações causais entre processos de decisão em escalas mais locais e escalas mais
abrangentes, abre um leque de análises para se entender o comportamento
humano relacionado ao uso e manejo de recursos naturais.
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Em termos teóricos, o reconhecimento de que decisões de uso de recursos naturais são influenciadas por fatores gerados em diferentes níveis
de organização social é fundamental para a análise de sistemas de manejo.
A performance dos sistemas de manejo depende do grau de organização
dos grupos de usuários e das características dos recursos. Por exemplo, indivíduos com territórios individuais de pesca podem ser incapazes de privar outros pescadores de pescar, mas são capazes de controlar o acesso a
uma área fixa com produtividade relativamente mais alta, como discutido
no Estudo de Caso 1. Unidades familiares são capazes de manejar suas áreas privadas, mas precisam organizar-se em grupos maiores para excluir
outros pescadores de áreas mais extensas, como apresentado no Estudo de
Caso 3. Em situações de forte interferência externa, a influência do manejo
local pode ser praticamente neutra, como demonstra o Estudo de Caso 4.
Portanto, o entendimento de como cada nível de decisão influencia no sistema de manejo é parte fundamental para se avaliar como cada nível de
interação influencia na performance do sistema de manejo. Via de regra,
sistemas de manejo são combinações de regras geradas em diferentes escalas (Castro, 2002b). Neste caso, somente o mapeamento das interações sociais e ecológicas poderá revelar o quadro completo dos padrões de uso e
manejo.
Em termos metodológicos-analíticos, cada vez que se eleva nos níveis
de organização, propriedades emergentes definem novas relações. Por
exemplo, territórios individuais definidos a partir de decisões de um pescador são distintos de um território mantido por uma família, envolvendo
diferentes atividades ou um território mantido por um grupo de pescadores, ou um território mantido pelo Estado. Relações sociais e ecológicas se
tornam mais complexas de acordo com o aumento da área manejada ou do
nível de heterogeneidade dos grupos de usuários. A estratégia analítica
para se investigar cada nível de organização varia de acordo com a pergunta central do estudo, e da logística da pesquisa. Em níveis mais locais,
como nos dois primeiros estudos de caso, o monitoramento do sistema
produtivo de forma desagregada é relativamente simples, possibilitando a
observação da variabilidade de respostas a mudanças ambientais de maneira refinada. Por exemplo, a unidade de análise baseada no pescador ou
na unidade familiar possibilita a obtenção de informações desagregadas,
tais como “captura por viagem de pesca” ou “produção de recursos”. Tais
informações em estudos mais agregados envolvendo comunidades e grupos de interesse demandam um alto custo de tempo, tornando a coleta de
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dados agregados mais apropriada. A perda no detalhe da informação, entretanto, é balanceada com a visão mais ampla do contexto social e ecológico onde os comportamentos locais são analisados. A distribuição espacial
de cobertura do solo em uma comunidade, ou a captura total de pescado
desembarcado em um município são exemplos de informações agregadas
sobre o uso de recursos em uma determinada área.
De acordo com O’Neill et al. (1991), informações obtidas sobre escalas
mais locais são importantes para investigar fatores influenciando variabilidade de respostas, enquanto informações obtidas em escalas mais abrangentes são importantes para investigar fatores limitantes nas respostas locais. Portanto, não existe uma escala correta de análise, da mesma forma
que não existe o ponto de partida ideal quando se realiza um estudo
enfocando diferentes níveis de decisão. McCay (1978) chama a atenção
para a importância da flexibilidade na escolha de unidades de análise para
que processos relevantes à pergunta principal sejam apropriadamente
contextualizados. Desta forma, ao invés de enfocar apenas um nível de
análise, uma análise do manejo de recursos naturais será mais completa se
for baseada em uma abordagem sistêmica que possibilite a construção progressiva do problema (Vayda, 1983), revelando gradativamente as relações
sociais e ecológicas relevantes em diferentes níveis de interação.
A questão de escala não é de importância apenas teórica e metodológica. Em termos de políticas públicas, a integração de manejo local
com sistemas de manejo mais abrangentes tem ocupado papel central na
agenda de conservação. Berkes (2002) argumenta que é fundamental que
sistemas de manejo sejam solidificados com práticas locais. Entretanto, a
generalização do potencial positivo dos sistemas de manejo local pode levar a resultados inesperados. No Estudo de Caso 3, por exemplo, o sucesso
do manejo comunitário é relacionado às condições sociais e ecológicas específicas. A simples extrapolação desta experiência para toda a região é
desaconselhável, uma vez que o contexto social e ecológico pode variar.
Futemma et al. (2002) argumentam que a heterogeneidade socioeconômica
entre famílias em uma comunidade do Baixo Amazonas pode limitar a participação em decisões coletivas para o manejo de recursos. Da mesma forma que experiências específicas não devem ser generalizadas, conclusões
geradas a partir de estudos regionais devem ser cuidadosamente contextualizadas quando aplicadas a casos específicos. O turismo é um exemplo
deste problema. Considerado como uma solução para atingir o duplo obje-
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tivo de desenvolvimento regional e conservação de recursos, a generalização do turismo pode afetar a sobrevivência de muitas famílias rurais.
Como foi observado no Estudo de Caso 4, a combinação do turismo de pesca com a proibição da pesca comercial tem gerado um custo ecológico de
impacto no sistema aquático e um custo social de marginalização da população ribeirinha. O Estudo de Caso 2, na costa paulista, alerta para o problema da variabilidade no nível de acesso a turistas pelas famílias residentes na área rural. Portanto, a solução do turismo para o manejo dos recursos naturais deve ser cuidadosamente contextualizada de acordo com o padrão de atividade turística e as condições das populações locais de se integrarem nesta atividade, sem privar o acesso aos recursos naturais necessários para a sua sobrevivência.
Em suma, os padrões de uso e manejo de recursos naturais são resultados de interações complexas, a partir de incentivos gerados em diferentes níveis de resposta. A compreensão dos processos influenciando cada
nível de ação separadamente tem sido fundamental para se entender o
comportamento de uso frente a fatores ecológicos e sociais. Entretanto,
apenas com o entendimento dos processos ligando diferentes níveis de
ação, se pode entender melhor aspectos teóricos, metodológicos e práticos
do manejo de recursos naturais.

5. CONCLUSÕES
Estudos de ecologia humana enfocam interações sociais e ecológicas
que transpassam diferentes níveis de organização. Portanto, a análise de
manejo de recursos naturais demanda uma estratégia analítica que possa
iluminar os processos relevantes à questão pesquisada, sem definir a priori
as unidades de análise. A flexibilidade em navegar através de diferentes
unidades de análise tem vantagens teóricas, metodológicas e aplicadas. Do
ponto de vista teórico, a contextualização socioambiental do comportamento observado possibilita não apenas identificar fatores importantes em
cada nível de organização mas também os processos que ligam diferentes
níveis de decisão. Do ponto de vista metodológico-analítico, a combinação
de informações geradas a partir da observação em diferentes níveis de organização favorece análises agregadas e desagregadas que proporcionam
uma visão da variabilidade de respostas locais e dos padrões regionais de
comportamento. Do ponto de vista prático, a análise de sistemas de manejo
em diferentes níveis de organização social e ecológica é a base de uma
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integração de comportamentos com potenciais de conservação em sistemas
integrados de co-gerenciamento.
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INSTITUIÇÕES E MANEJO
PESQUEIRO: O CASO DA LAGOA
DE IBIRAQUERA, SC

9

Cristiana Simão Seixas*

1. INTRODUÇÃO
Este capítulo enfoca as interações entre instituições de manejo e os recursos
pesqueiros, abordando duas questões chaves: (1) o problema da dissonância entre as escalas de abrangência das instituições formais de manejo e
os recursos pesqueiros e ecossistemas manejados; e (2) o problema da instabilidade institucional nas políticas governamentais. O estudo das instituições de manejo (tais como direitos de apropriação – regras de acesso e
uso) tem contribuído para entender as interações sócio-ecológicas em manejo de recursos naturais (Berkes e Folke, 1998a; Hanna et al., 1996a).
As instituições são qualquer coerção formal (regras, leis e constituições)
ou informal (normas de comportamento, convenções e códigos de conduta
auto-impostos) que moldam as interações em uma sociedade (North, 1994).
Ou seja, as instituições são “as regras do jogo” e as organizações são os “jogadores” (i.e., um grupo de indivíduos unidos por alguma finalidade em comum
para atingir objetivos) (North, 1990).1 Instituições e organizações são intimamente interligadas e influenciam umas as outras ao se desenvolverem.
Em sistemas de manejo,2 as instituições são as regras-em-uso que controlam o uso dos recursos (Ostrom, 1990). A maneira pela qual as institui-

* Grupo Conservação e Gestão de Recursos Comuns (CGCommons), NEPAM, UNICAMP.
www.fisheriesandfood.org. e-mail: csseixas@unicamp.br.
1. Exemplo de organizações: políticas (partidos, órgãos governamentais), econômicas (empresas, cooperativas), sociais (clubes, igrejas) e educacionais (escolas, universidades).
2. Sistemas de manejo são sistemas sócio-ecológicos complexos resultado das interações
entre o ecossistema (sistema de recursos) e o sistema sócio-econômico (incluindo população, tecnologias e mercados), através do uso de recursos, conhecimento científico e/ou
local, e instituições locais e governamentais de manejo.
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ções são elaboradas e como as mudanças institucionais ocorrem influencia
fortemente as interações entre o homem e a natureza (Hanna et al., 1996b).
Ostrom (1990, p.51) argumenta que “todas as regras estão incorporadas em
um outro conjunto de regras que define como o primeiro conjunto pode ser
mudado”. Isto é, as instituições são estruturadas hierarquicamente.
Três níveis institucionais podem ser identificados: as regras
operacionais (definem como os recursos podem ser usados), as regras de
escolha coletiva (definem como as regras operacionais são elaboradas) e as
regras constitucionais (definem quem pode elaborar e como podem ser elaboradas as regras de escolha coletiva, e por conseqüência, afeta as regras
operacionais) (Ostrom, 1990).
As instituições são dinâmicas e possuem uma característica adaptativa. Em manejo de recursos, as mudanças institucionais podem ocorrer em
resposta a mudanças ou distúrbios tanto no sistema sócio-econômico como
no ecossistema. Tais mudanças podem melhorar a eficiência produtiva, alterar a distribuição de renda, re-alocar a oportunidade econômica ou
redistribuir as vantagens econômicas. As três primeiras opções fazem uma
contribuição positiva ao bem-estar social, enquanto a quarta é somente
uma redistribuição do bem-estar (Bromley, 1989). Deve-se ter em mente,
entretanto, que algumas mudanças institucionais diminuem a produtividade e o bem-estar social ao invés de aumentá-los; isto é, instituições ineficazes também podem ser criadas.
Os recursos pesqueiros são em geral um caso típico de recursos de uso
comum (common-pool resources) – uma classe de recursos para a qual a exclusão de usuários potenciais é difícil e/ou cara e o uso por um determinado
usuário reduz a disponibilidade dos recursos para outros usuários (Berkes,
1989; Feeny et al., 1990). No caso da pesca, a exploração de um estoque pesqueiro por um pescador afeta diretamente a disponibilidade do estoque
para outros pescadores, e é difícil a exclusão de pescadores de um sistema
pesqueiro. A evolução da teoria de recursos de uso comum (common property
theory) tem contribuído imensamente para a compreensão das interações
entre instituições de manejo e de recursos naturais (Berkes, 1989; Bromley,
1992; McCay e Acheson, 1987; Ostrom, 1990; Ostrom et al., 2002).
Em particular, a teoria de recursos de uso em comum tem abordado
as implicações dos possíveis regimes de apropriação sob os quais os recursos naturais podem ser geridos. Há quatro formas ‘puras’ de regimes de
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apropriação:3 a propriedade estatal, a propriedade privada, a propriedade
comunal (comunitária) e o livre acesso (Tabela 9.1) (Bromley, 1989; Feeny et
al., 1990). Na prática, os recursos são geralmente geridos sob regimes mistos, como por exemplo, os acordos de co-manejo (manejo colaborativo, ou
gestão compartilhada), onde a responsabilidade sobre o manejo é compartilhada entre os usuários e o governo.
Tabela 9.1 Quatro tipos “puros” de regimes de apropriação.
Propriedade estatal

Os indivíduos possuem o dever de respeitar as regras de uso
e acesso determinadas pelo órgão controlador/gerenciador.
Os órgãos possuem o direito de determinar as regras de uso
e acesso ao recurso.
Ex: um parque estadual.

Propriedade privada

Os indivíduos possuem o direito de fazer uso socialmente
aceitável do recurso, e possuem o dever de abster-se de uso
socialmente inaceitável. Os outros (os “não-proprietários”)
possuem o dever de abster-se de impedir o uso socialmente
aceitável e possuem o direito de esperar que somente usos
socialmente aceitáveis irão ocorrer.
Ex: uma fazenda de gado.

Propriedade comunal

O grupo de gestores (os “proprietários”) possui o direito de
excluir os que não são membros e estes últimos possuem o
dever de aterem-se à exclusão. Os membros individuais do
grupo de gestores (os “co-proprietários”) possuem ambos os
direitos e deveres com respeito às taxas de uso e manutenção
das coisas possuídas.
Ex: um lago onde o manejo pesqueiro é realizado pelos
próprios pescadores.

Falta de propriedade
“Livre acesso”

Não há nenhum grupo definido de usuários ou
“proprietários”, e o fluxo de benefício está disponível a
qualquer um. Os indivíduos possuem ambos o privilégio e
nenhum direito com respeito às taxas de uso e manutenção
dos bens. Os bens são um “recurso de livre acesso”
Ex: áreas oceânicas intercontinentais.

3. Bromley (1991, p.30) coloca que a “propriedade não é um objeto físico mas, ao invés,
uma relação social”. A relação entre dois ou mais indivíduos em uma sociedade a respeito de um “objeto” (por ex., serviços ambientais ou recursos naturais) estabelece “quem
pode usar o objeto,quem controla o objeto, e quem se beneficia do objeto” (Bromley,
1989, p.204). As quarto formas ‘puras’ de regime de apropriação são baseadas nestas dimensões das relações de propriedade.
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As implicações dos arranjos institucionais (como os regimes de apropriação) sobre a sustentabilidade dos recursos é um tema central em manejo de recursos naturais. De fato, a dissonância entre as escalas de abrangência das instituições e dos ecossistemas é um dos principais fatores que
levam a insustentabilidade no manejo de recursos de uso comum (Folke et
al., 1997; Lee, 1993).
O objetivo deste capítulo é analisar em um estudo de caso as instituições relacionadas ao manejo pesqueiro em pesca artesanal de pequena escala, as mudanças institucionais ocorridas nas últimas décadas e as conseqüências destas para a sustentabilidade dos recursos pesqueiros. O estudo
enfoca o manejo pesqueiro na Lagoa de Ibiraquera, no litoral de Santa
Catarina, na segunda metade do século XX.

2. O SISTEMA ESTUDADO
A Lagoa de Ibiraquera está localizada no município de Imbituba, SC.
A Lagoa é um complexo de quatro lagoas menores interconectadas (Lagoa
de Cima, Lagoa do Meio, Lagoa de Baixo e Lagoa do Saco), com cerca de
900 hectares de área (Figura 9.1). Este é um sistema de água salobra, semiaberto, que se conecta ao oceano Atlântico algumas vezes ao ano, quando
um canal é aberto (naturalmente ou por ação humana) através da barra
(formação arenosa). A abertura natural da barra é resultado da pressão
causada pelo aumento do nível da água dentro da Lagoa devido à água
doce fornecida pelos riachos e pelas chuvas. A barra fecha-se naturalmente
pela deposição de areia trazida pelas ondas e pela maré.
A maior parte da ictiofauna da Lagoa é marinha ou de água salobra,
mas alguns peixes de água doce também são ali encontrados. A fauna marinha (principalmente peixes em estágio juvenil e larvas e pós-larvas de camarão) entra do mar quando a barra está aberta. Os peixes e camarões crescem no hábitat da Lagoa, retornando ao oceano como pré-adultos ou adultos no próximo ciclo de abertura da barra (Branco e Verani, 1998a, 1998b;
Tremel e Souza, 1999; Vieira, 1991).
As principais atividades pesqueiras na Lagoa são a pesca do camarão
rosa (Farfantepenaeus paulensis e F. brasiliensis) durante todo o ano e da
tainha (Mugil platanus, Mugil spp.) nos meses de inverno (de maio a julho).
A pesca é uma atividade predominantemente masculina com exceção da
pesca do siri (Callinectes spp.) – feita por homens, mulheres e crianças.
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Figura 9.1 Mapa da área da Lagoa de Ibiraquera, SC, Brasil.
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Em 1999 havia cerca de 350 pescadores profissionais (dados da Colônia de Pescadores Z13 de Imbituba) vivendo nas sete comunidades ao redor da Lagoa:4 Ibiraquera (também conhecida por Teixeira), Barra da Ibiraquera, Arroio, Alto Arroio, Araçatuba, Campo D’Una e Grama (também
conhecida por Ibiraquera de Garopaba). Entretanto, muitos outros ali pescavam também, incluindo pescadores locais amadores e sem carteira, e
pescadores de fora (profissionais, amadores e sem carteira). Legalmente,
somente pescadores profissionais podem pescar na Lagoa, mas na realidade não há qualquer restrição efetiva ao acesso da Lagoa devido à falta de
fiscalização e à emissão irrestrita de carteiras profissionais.5

3. MÉTODOS DE ESTUDO
A coleta de dados foi realizada entre junho de 1999 e maio de 2000.
Para elucidar as atividades pesqueiras, as instituições de manejo e as mudanças institucionais ocorridas nas últimas cinco décadas do século XX,
utilizei entrevistas abertas semi-estruturadas, questionários, pesquisa em
arquivos e observação participante.
Dezoito entrevistas semi-estruturadas individuais foram gravadas
(duração de 30 min a 2 h) e posteriormente transcritas. A escolha dos entrevistados foi feita com base em dados preliminares que indicaram a importante atuação destas pessoas no manejo pesqueiro e na comercialização do
pescado da Lagoa. Os entrevistados incluíam pescadores experientes, o
presidente da Colônia de Pescadores Z13, um atravessador local do pescado, um ex-fiscal de pesca, um ex-funcionário da Superintendência para o
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e um funcionário do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Além
disso, vários pescadores foram entrevistados informalmente, em pequenos
grupos ou individualmente, ao redor da Lagoa, logo antes ou depois de realizarem suas pescarias. Questionários sobre mudanças nas regras da pesca do camarão foram conduzidos com 31 pescadores. A observação participante (Jorgensen, 1989) enfocou as atividades de pesca diurnas e noturnas
e reuniões comunitárias. A pesquisa em arquivos foi realizada em órgãos
federais, estaduais e municipais, e nos arquivos da Colônia de Pescadores
Z13, para elucidar mudanças na legislação pesqueira e no sistema sócioeconômico local.
As análises de dados foram baseadas na triangulação de informações
obtidas nas anotações de campo, entrevistas transcritas e fontes externas, in-
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cluindo documentos e literatura disponível. Além disso, os principais resultados obtidos em uma pré-análise de dados (em abril de 2000) foram validados por 12 pessoas incluindo pescadores, residentes locais, professores de
escolas locais, o presidente e um membro da diretoria da Colônia de Pescadores Z13, e um funcionário do governo estadual trabalhando nesta área.

4. O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO LOCAL
Nas últimas cinco décadas do século XX, as comunidades ao redor da
Lagoa de Ibiraquera sofreram grandes mudanças sócio-econômicas. Na década de 1950 e início da década de 60, havia relativamente poucas famílias
nas comunidades ao redor da Lagoa, que eram de modo geral isoladas dos
centros urbanos mais próximos – somente três comunidades possuíam acesso por estradas. Havia poucos estabelecimentos comerciais na área e a maioria das famílias vivia da agricultura familiar e da pesca de subsistência.
Como não havia oportunidades de emprego na área, muitos jovens migravam para grandes cidades como Porto Alegre e Florianópolis para trabalhar.
Durante os anos 70, estradas foram construídas e a eletricidade foi
instalada na maioria das comunidades. Isto permitiu o acesso à área por turistas e pescadores de fora (principalmente de Imbituba e municípios vizinhos), e o desenvolvimento da comercialização regional do pescado local,
particularmente do camarão. A pesca tornou-se então uma atividade comercial. A chegada de turistas criou novas oportunidades de trabalho e
precipitou o retorno dos jovens da região de Ibiraquera que haviam emigrado. Vários estabelecimentos comerciais foram criados incluindo peixarias.
Durante a década de 1980, o turismo continuou crescendo na região,
mas a pesca ainda era a principal fonte de renda para muitas famílias. Já na
década de 90, o turismo teve um crescimento muito acelerado, gerando
ainda mais oportunidades de trabalho para a população local (e.g., na
construção civil, no comércio, em pousadas e restaurantes, ou como caseiros). Com isso, a pesca passou a ser uma fonte de renda complementar
para a maioria das famílias de pescadores: os pescadores trabalhavam de
dia em atividades relacionadas ao turismo e pescavam no início da noite.
Para se ter uma idéia, menos de 10 dos cerca de 350 pescadores profissionais viviam exclusivamente da pesca da Lagoa em 1999. A importância da
agricultura familiar na economia local também ficou bastante reduzida,
mais voltada para a subsistência de algumas famílias.
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Em resumo, o cenário da área mostra, de maneira geral, que a economia local passou de agricultura familiar durante a década de 1950 para
uma mistura de agricultura familiar e pesca artesanal comercial durante os
anos 70, para o desenvolvimento do turismo nos anos 90 – embora cada comunidade tivesse suas particularidades. As principais forças influenciando
estas mudanças parecem ter sido a construção de estradas (acesso) no caso
da pesca e a proximidade com o oceano no caso do turismo. Um processo
similar de mudanças sócio-econômicas foi observado ao longo do litoral da
Bahia (Cordell e McKean 1992) e de São Paulo (Begossi, 1998; Diegues,
1983; Hanazaki e Begossi, 2000).

5. A PESCA NA LAGOA
Na Lagoa de Ibiraquera, a pesca é feita tanto desembarcada (às margens da Lagoa) ou com o emprego de canoas a remo ou a calão (vara). A
pesca do camarão é realizada durante a noite com o uso principalmente de
tarrafas e atrativos luminosos (e.g., facho de fibra natural, lamparina de
querosene (pomboca), ou lampião a gás (liquinho)). A pesca de peixe pode
ser diurna ou noturna e emprega tarrafas ou diferentes tipos de redes.6 Até
o início da década de 1960, as redes e tarrafas possuíam malhas grandes
(mínimo de 5 cm e 3 cm entre nós, respectivamente) por serem fabricadas
com fibras naturais (e.g., tucum). Isto selecionava peixes e camarões maiores. No final desta década, com a introdução da fibra de nylon, os pescadores começaram a tecer petrechos com malhas menores, chegando até a 1,5
cm entre nós. Com o nylon também ficou mais rápido construir os petrechos, e estes tinham uma vida útil bem maior que aqueles tecidos com fibras naturais. Esta inovação tecnológica alterou bastante a pesca da Lagoa:
houve um aumento no número de petrechos e tamanho das redes utilizadas e uma diminuição no tamanho do pescado capturado (i.e., muitos indivíduos juvenis eram capturados).
Com o desenvolvimento da comercialização do pescado da Lagoa e a
entrada de pescadores de fora no sistema, durante a década de 70, houve
uma intensificação da pesca. Além disso, a pesca com rede de arrasto,
inexistente até meados dos anos 60, começou a ser muito praticada. Este tipo
de pesca não é seletivo e resulta em muito descarte de pescado. Todos estes
6. Rede manjuada (de espera), rede de emenda (de cerco), rede trolhada (cerco e arrasto de
fundo), rede de arrasto, rede aviãozinho, rede de coca, etc.
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fatores levaram a uma super-exploração do pescado da Lagoa na segunda
metade da década de 70 (i.e., os estoques eram esgotados meses antes da
próxima abertura da barra (informação fornecida por vários entrevistados)).
Esta crise levou à proibição formal da pesca com rede na Lagoa em
1981 e o estabelecimento de uma fiscalização atuante e contínua durante
os anos 80 e início dos anos 90. Foi proibido também o uso de tarrafas
com malhas inferiores a 2,5 cm para a pesca do camarão e 5 cm para a
pesca de peixes – como estabelecido para outras áreas do Brasil. Em 1986,
foi proibido o uso de liquinho na Lagoa – apesar de ser mais eficiente do
que a pomboca em atrair camarão – por estar sendo usado com um petrecho recém introduzido na Lagoa – a bernûncia – que tinha como alvo
camarões muito miúdos que se alimentam nas margens da Lagoa. Em
1993, o tamanho mínimo para a malha da tarrafa de camarão passou a ser
3,0 cm. Todas estas mudanças levaram à recuperação da pesca na Lagoa.
Além disso, a realização de um projeto de re-povoamento da Lagoa por
larvas de camarão,7 entre 1992 e 1998, também colaborou para o aumento
na produção de camarão.
A partir de 1994, entretanto, a fiscalização da Lagoa deixou de ser efetiva, e vários petrechos proibidos começaram a ser utilizados novamente.
Ademais, um novo petrecho – o gerival (localmente conhecido por berimbau) – bastante eficiente e de certa forma destrutivo (pois revolve o fundo
da Lagoa, onde muitos organismos crescem) começou a ser utilizado na
pesca do camarão. No final da década de 90, a sustentabilidade da pesca da
Lagoa estava novamente ameaçada por estes e outros fatores principalmente resultantes do desenvolvimento desordenado do turismo na área.
Por exemplo, a construção irregular de muitas casas estava favorecendo o
despejo de esgotos residenciais diretamente na Lagoa e criando um problema de poluição. Somando-se a isso, o ‘desenvolvimento’ excessivo estava
destruindo a vegetação nas margens da Lagoa, o que por sua vez, causava
erosão e desbarrancamento das encostas, e conseqüente assoreamento dos
canais de migração de pescado na Lagoa e destruição das áreas de alimentação e berçário de peixes e camarões.
7. Este projeto foi uma parceria entre a Colônia de Pescadores Z13 de Imbituba, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Empresa de Pesquisa e Difusão Tecnológica
do Estado de Santa Catarina (EPAGRI), e foi financiado por três agências ligadas ao governo federal: a Fundação do Banco do Brasil (1992-1993); o Fundo Nacional do Meio
Ambiente (1994-1996), e o Programa de Execução Descentralizada (PED) do Ministério
do Meio Ambiente (1997-1998). (Andreatta 1999).
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Em resumo, a pesca da Lagoa passou por várias mudanças nas últimas
cinco décadas do século XX: de uma pesca sustentável na década de 50
(quando era voltada para subsistência e praticada com petrechos pouco eficientes por relativamente poucos pescadores); para um sistema insustentável
no final dos anos 70 (voltado para a comercialização e baseado no uso de
muitos petrechos eficientes e destrutivos); para a recuperação da pesca nos
ano 80 e início dos anos 90 (devido a restrições nas tecnologias de pesca e a
uma fiscalização contínua e efetiva); para, finalmente, um sistema que tende
à insustentabilidade a longo prazo, no final da década de 90 (onde a falta de
fiscalização colaborou para o uso de petrechos inadequados e o início da poluição da Lagoa) (Tabela 9.2). Uma descrição detalhada da história da pesca
na Lagoa de Ibiraquera é apresentada por Seixas e Berkes (2005).
Tabela 9.2 O manejo pesqueiro da Lagoa: Nível das instituições de fato atuantes;
regimes de apropriação; e sustentabilidade da pesca.
Instituições atuantes na
Lagoa
Base de informações para
mudanças nas regras de
pesca
Local a
Estadual
Federal
Decisão sobre regras de
pesca
Local
Estadual
Federal
Fiscalização
Local
Estadual
Federal
Regimes de apropriação
Sustentabilidade da pesca c

Anos 50 até
início anos 70

Final anos 70

Anos 80 e
início anos 90

Final anos 90

Sim
Não
Não

Não
Não
Não

Sim
Sim
Não

Não
Não
Não

Sim
Não
Não

Não
Não
Não

Sim
Não
Sim

Não
Não
Não

Freqüente
Esporádica
Inexistente

Inexistente
Inexistente
Esporádica

Inexistente
Freqüente
Freqüente
Co-manejo
(governo e
comunidade)

Inexistente b
Esporádica
Esporádica

Comunitário

Sustentável

Livre acesso
Insustentável

Sustentável

Tendendo ao
Livre acesso
Tendendo a
insustentável

a
Pescadores.b Houve uma tentativa, sem sucesso, de fiscalização pelos pescadores em 1998. c Critérios:
pesca sustentável (pescado alvo: indivíduos pré-adultos e adultos; cumprimento das regras de pesca:
alto; conflito entre usuários: poucos; capacidade adaptativa: alta); pesca insustentável (pescado alvo:
juvenis; cumprimento das regras de pesca: baixo; conflitos entre usuários: muitos; capacidade
adaptativa: baixa).
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6. AS INSTITUIÇÕES DE MANEJO
Até 1967, o Serviço de Caça e Pesca do Ministério da Agricultura era o
órgão (Federal) responsável pela regulamentação da pesca. A fiscalização
era responsabilidade tanto do Departamento Estadual de Caça e Pesca
(DECP) como da Capitania dos Portos de Laguna – mas era muito esporádica na região de Ibiraquera. A Colônia de Pescadores – a organização local
dos pescadores – era responsável por coletar e organizar os documentos
dos pescadores, e por encaminhá-los a tirar a carteira de pescador junto ao
órgão governamental competente; mas não possuía autoridade para a regulamentação ou fiscalização da pesca. Embora existissem alguns regulamentos de pesca promulgados pelo governo, estes não eram conhecidos ou
reconhecidos pela maioria dos pescadores locais. Na realidade, até meados
da década de 1960, as regras de pesca da Lagoa de Ibiraquera eram criadas
pelos próprios pescadores do local; e o respeito às práticas e orientação
(ensinamento) dos mais velhos fazia com que estas regras fossem cumpridas. Uma descrição detalhada das regras e práticas tradicionais de manejo
(i.e., até o início dos anos 60) é apresentada por Seixas e Berkes (2005).
Em 1967 a pesca no Brasil passou a ser oficialmente regulamentada e fiscalizada pela Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE)
do Ministério da Agricultura. Durante a década de 1970, havia vários regulamentos de pesca criados através das portarias emitidas pela SUDEPE para o
território nacional ou estadual que se aplicavam à Lagoa de Ibiraquera,8 o que
tornava a maioria dos métodos e petrechos de pesca ali utilizados ilegais. No
entanto, por ser esporádica a fiscalização feita pelos funcionários da SUDEPE
na Lagoa, os pescadores não cumpriam tais regulamentos.
O uso de fibra de nylon para confeccionar redes cada vez maiores e
com malhas cada vez menores e o surgimento da pesca com rede de arrasto no final dos anos 60 levou à intensificação de um conflito sobre o acesso

8. Estes incluíam: Restrição de malha mínima de 25 mm para a pesca de camarão com
tarrafas nas lagoas litorâneas do Estado de Santa Catarina (Portaria N.135 de 26/02/
1970); proibição da pesca com rede de arrasto e de lance, da pesca com rede de espera
com malhas inferiores a 70 mm, da pesca com rede de espera cujo comprimento ultrapasse 1/3 do ambiente aquático [como o tapume], da pesca com rede de espera colocada
a menos de 200 metros da confluência de rios, lagoas e corredeiras [como coca-fixa], de
tarrafas com malha inferior a 50 mm, e de fisga (Portaria N.466 de 8/11/72 - revogada);
proibição da pesca do arrasto nas baías e lagoas costeiras de Santa Catarina (Portaria
N.344 de 31/07/75 – revogada).
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aos recursos há muito existente na Lagoa: o conflito entre tarrafeiros (aqueles que pescavam exclusivamente com tarrafas) e redeiros (aqueles que utilizavam redes). A questão era que os redeiros (o menor grupo) capturavam
muito mais pescado com menor esforço humano que os tarrafeiros (o
maior grupo).9 Em 1971, um acordo foi feito entre os dois grupos de pescadores locais para proibir, entre outras coisas, a pesca com redes em duas
das quatro lagoas do complexo (as redes só poderiam ser usadas nas lagoas mais fundas: a Lagoa do Meio e a de Baixo). Embora tenha sido feito na
presença do então presidente da Colônia de Pescadores e do diretor do Departamento Estadual de Caça e Pesca, este Acordo de Pesca não era legalmente válido, segundo um ex-funcionário da SUDEPE, porque o diretor do
DECP não tinha autoridade para endossar tal decisão.
De qualquer forma, estas normas foram fiscalizadas por um fiscal voluntário do local (fiscal-colaborador), com o apoio dos tarrafeiros, até por
volta de 1974. A fiscalização deixou de ser efetiva quando o primeiro fiscalcolaborador decidiu deixar a função ao conseguir um emprego assalariado.
O novo fiscal-colaborador – o então capataz da Colônia de Pescadores e
mais tarde seu presidente – era ele mesmo um redeiro que, segundo alguns
informantes, permitia o uso de redes em todas as lagoas e fiscalizava somente as normas que favoreciam os redeiros. Assim, em meados da década
de 70, o Acordo de Pesca de 1971 deixou de funcionar e o conflito entre
tarrafeiros e redeiros intensificou-se novamente.
Somando-se a isso, com o desenvolvimento do comércio do camarão
na década de 70, pescadores oportunistas que visavam o lucro imediato
deixaram de respeitar as práticas e ensinamentos dos mais velhos. Isto é,
no final dos anos 70 não havia qualquer manejo efetivo, formal ou informal, da pesca na Lagoa de Ibiraquera, que enfrentava uma crise evidente.
Esta crise levou a uma revolta entre os tarrafeiros – grupo que conseguiu em 1981 eleger um novo presidente para a Colônia de Pescadores,
que tinha em sua agenda proibir o uso da rede na Lagoa. Assim, a Colônia,
com o apoio dos pescadores, conduziu diversas mudanças nas regras de
9. Uma pessoa tem que jogar a tarrafa várias vezes para conseguir seu sustento, enquanto
uma rede de espera, por exemplo, fica pescando por si só horas e horas – o único esforço
do pescador é colocá-la e retirá-la. Da mesma forma, quando uma rede é usada para cercar um cardume de peixe, alguns poucos redeiros capturam mais peixe em uma viagem
do que muitos tarrafeiros pescando com tarrafa durante um dia inteiro. (Veja Castro
(2000, p.188) para uma análise comparativa da eficiência da pesca com rede em relação à
pesca com tarrafas e linha e anzol em lagos da Amazônia).
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pesca da Lagoa. Embora não tivesse o poder para regulamentar a pesca, a
Colônia desencadeou e intermediou vários processos em que os pescadores, com base em seu conhecimento do sistema, demandavam a restrição
de certas atividades pesqueiras ao órgão do governo federal responsável
pelo ordenamento pesqueiro: a SUDEPE – ligada ao Ministério da Agricultura – substituída em 1989 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. A
Colônia de Pescadores trabalhou junto com as repartições estaduais da
SUDEPE e IBAMA para que estas elaborassem os projetos das novas portarias de pesca. Entretanto, estas repartições não tinham o poder de aprovar
tais projetos que tiveram de ser encaminhados à sede destes órgãos em
Brasília, onde os processos foram avaliados e as portarias emitidas. Desta
forma, três portarias foram criadas especificamente para a Lagoa de Ibiraquera (Sudepe N-027/81, Sudepe N-09/86, Ibama N-115/93), respectivamente proibindo o uso de redes, o uso do liquinho, e restringindo o tamanho mínimo para a malha da tarrafa de camarão em 3 cm). A proibição do
uso da rede e do liquinho contribuíram para que a renda da pesca fosse
distribuída de forma mais eqüitativa, uma vez que a maioria dos pescadores não tinha capital para comprar estes petrechos. O aumento da malha da
tarrafa de camarão aumentou a produtividade do pescador, que começou a
capturar mais indivíduos maiores e de maior valor econômico.
Para a aprovação destas portarias, no entanto, o governo federal contou com informações técnicas fornecidas por institutos de pesquisa e agências estaduais, incluindo o Instituto de Pesquisa e Extensão da Pesca (IPEP)
e a Associação de Crédito e Assistência Pesqueira de Santa Catarina
(ACARPESC) durante a década de 80, e a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e a Empresa de Pesquisa e Difusão Tecnológica do Estado
de Santa Catarina (EPAGRI) entre 1992 e 1998.
Estas novas regras de pesca mostraram-se eficientes enquanto houve
uma fiscalização contínua da Lagoa de Ibiraquera. Embora a SUDEPE (depois substituída pelo IBAMA) fosse a responsável pela fiscalização da pesca em todo o território nacional, ela não possuía recursos humanos suficientes para fiscalizar toda esta extensão. Assim, convênios foram feitos com
secretarias de estados em que o governo federal (SUDEPE/IBAMA) transferia recursos financeiros para a fiscalização da pesca. Três órgãos ligados à
Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado de Santa Catarina foram responsáveis pela fiscalização da pesca na Lagoa entre 1982 e 1994: o IPEP, a
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ACARPESC e a Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina
(FATMA),10 sucessivamente.. Neste período, havia dois fiscais locais de
pesca, treinados e empregados por estes órgãos, para fiscalizar os municípios de Imbituba e Garopaba. Esta fiscalização foi efetiva por ser contínua
e por serem os fiscais ex-pescadores locais – conhecedores da área e das
principais irregularidades na pesca da Lagoa.
Em 1994, o convênio entre IBAMA e FATMA foi desfeito, provavelmente devido a restrições orçamentárias, e a fiscalização da pesca na Lagoa
passou a ser responsabilidade da repartição do IBAMA de Laguna (a 44 km
ao sul da Lagoa) em conjunto com a repartição da Companhia de Polícia de
Proteção Ambiental (órgão estadual conhecido por Polícia Ambiental) também de Laguna. Esta fiscalização era bastante ineficiente por ser esporádica
(menos de uma vez ao mês) e não preventiva (só era feita, às vezes, quando
havia denúncia de irregularidades). Isto ocorria, em geral, por falta de recursos humanos e financeiros. Em julho de 1999 (no início desta pesquisa) a repartição do IBAMA de Laguna possuía somente um fiscal, auxiliado por
dois outros funcionários, e a Polícia Ambiental somente quatro elementos
por dia para fazer a fiscalização de todos os recursos naturais (incluindo a
pesca) numa vasta área que abrangia diversos municípios. Em maio de 2000
(no final desta pesquisa), este quadro já havia mudado: a repartição do
IBAMA de Laguna foi desativada e a fiscalização da Lagoa de Ibiraquera
passou a ser responsabilidade da jurisdição do Pelotão da Polícia Ambiental de Maciambu (a 40 km ao norte da Lagoa), e não mais do de Laguna.
Frente a uma fiscalização ineficiente fornecida pelo governo, alguns
pescadores da Lagoa de Ibiraquera organizaram-se em grupos em 1998 para
patrulhar a Lagoa. Entretanto, estes não receberam o respaldo legal para tal
atuação e, portanto, esta fiscalização por pescadores não durou muito.
Além de um ordenamento adequado e uma fiscalização efetiva da atividade pesqueira, a sustentabilidade da pesca na Lagoa depende, entre outras coisas, da qualidade da água da Lagoa – que vem se deteriorando com
o aumento de despejo de esgoto na Lagoa – e da preservação da vegetação
ciliar – que vem sendo destruída para a construção de casas, principalmente de veranistas. A FATMA é o órgão estadual responsável por fazer a fiscalização destas duas coisas. Entretanto, em 1999 a repartição da FATMA
de Tubarão (a 74 km a sudoeste da Lagoa) possuía somente sete funcioná10. Antes denominada Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente.
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rios e um veículo funcionando para fiscalizar a área total de 18 municípios,
o que tornava a fiscalização da Lagoa praticamente inexistente. O único papel efetivo que a FATMA desenvolvia era através do Projeto de
Balneabilidade das Praias e Lagoas Catarinenses, em que amostras de água
da Lagoa eram analisadas semanalmente durante o verão e mensalmente
durante o inverno, e os resultados informavam aos banhistas se a água estava própria ou imprópria para banho.
Até o ano 1998, o IBAMA, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, era o responsável pelo ordenamento pesqueiro (incluindo a emissão
de carteiras de pescadores profissionais ou amadores) e pela fiscalização
da pesca. Em maio de 1998, esta responsabilidade passou a ser dividida entre o IBAMA e o Departamento de Pesca do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento (Lei Federal 9.649 de 27 de maio de 1998). O IBAMA ficou
responsável por fixar normas, critérios e padrões para a exploração das espécies a fim de conservar os estoques pesqueiros, enquanto o Departamento de Pesca ficou responsável por desenvolver políticas de incentivo a produção e fomento de atividades pesqueiras (principalmente voltadas para o
desenvolvimento da pesca industrial) – isto é, duas agendas que de certa
forma se conflitavam. O Ministério da Agricultura e Abastecimento deveria repassar ao IBAMA as verbas para atividade de fiscalização da pesca.
Em abril de 2000, foi publicada uma medida provisória (N. 1.999-17), segundo a qual a emissão de licenças de pesca passou a ser também uma atribuição do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Em síntese, a pesca da Lagoa passou de um regime comunitário nos
anos 50, para uma situação de livre acesso no final dos anos 70, para um comanejo nos anos 80 e início dos anos 90, para uma situação que tende ao livre acesso no final dos anos 90 (Tabela 9.2). Percebe-se que a pesca da Lagoa tem sido influenciada por instituições pertencentes a pelo menos três
níveis institucionais (federal, estadual e local) (Tabela 9.2), e que são freqüentes as mudanças institucionais das agências governamentais responsáveis pelo manejo da Lagoa (Tabelas 9.3 e 9.4) – gerando certa instabilidade institucional. Só na segunda metade do século XX, a regulamentação da
pesca foi responsabilidade de três órgãos federais sucessivamente, e a fiscalização ficou a cargo de nove diferentes órgãos, sendo seis estaduais e
três federais, muitas vezes sobrepondo funções. O fornecimento de informações para tomadas de decisão foi responsabilidade de quatro diferentes
órgãos estaduais só nas décadas de 80 e 90 (Tabela 9.3). Ao observar o
ordenamento pesqueiro como um todo, verifica-se que este já foi responsa-
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bilidade atribuída exclusivamente ao Ministério da Agricultura, passando
no final da década de 80 exclusivamente ao Ministério do Meio Ambiente,
e sendo compartilhada no final da década de 90 pelo Ministério do Meio
Ambiente e Amazônia Legal e pelo Ministério de Agricultura e Abastecimento (Tabela 9.4).
Tabela 9.3 Agências Governamentais responsáveis pelo manejo da Lagoa de
Ibiraquera durante a segunda metade do século XX.
Agências Governamentais

Nível Político

Período

Serviço de Caça e Pesca

Federal

Até 1967

Superintendência para o
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE)

Federal

1967 – 1989

Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA)

Federal

1989 – 2000

Estadual

Década de 80

Estadual

Década de 80

Estadual/Federal

1992 – 1998

Estadual

1992 – 1998

Dept. Estadual de Caça e Pesca (DECP)

Estadual

Década de 60

Capitania dos Portos

Federal

Década de 60

SUDEPE

Federal

1967 – 1989

IPEP

Estadual

1982 – 1984

ACARPESC

Estadual

1984 – 1989

IBAMA

Federal

1989 – 1991

Fundação do Meio Ambiente (FATMA)

Estadual

1991 – 1994

Estadual / Federal

1994 – 1999

Estadual

2000

Regulamentação

Fornecimento de informações
Instituto de Pesquisa e Extensão da Pesca
(IPEP)
Associação de Crédito e Assistência
Pesqueira de Santa Catarina (ACARPESC)
Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC)
Empresa de Pesquisa e Difusão Tecnológica
do Estado de Santa Catarina (EPAGRI)
Fiscalização

Polícia Ambiental (Laguna) / IBAMA
(Laguna)
Polícia Ambiental (Maciambu)
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Tabela 9.4 Agências federais responsáveis pelo
ordenamento pesqueiro no Brasil.
Agências

Ministérios

Período

Serviço de Caça e Pesca

Agricultura

até 1967

Superintendência para o
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE)

Agricultura

1967 - 1989

Meio Ambiente

1989 - 1998

Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Renováveis
(IBAMA)
IBAMA e Departamento de Pesca e
Aquicultura (DPA)

Meio Ambiente e Amazônia
Legal e Agricultura e
Abastecimento

1998 - 2000

7. DISCUSSÃO
A história recente da pesca na Lagoa de Ibiraquera demonstra que o
manejo pesqueiro é resultado da dinâmica interação entre as instituições
locais e governamentais. No nível local, percebe-se que houve uma erosão
das instituições informais de manejo (como as regras de manejo tradicional, baseadas no conhecimento ecológico local, e o respeito pela autoridade
dos pescadores mais velhos) em decorrência de dois fatores inter-relacionados: (1) a introdução de novos valores morais nas comunidades locais,
por turistas, pescadores de fora e pessoas do local que emigraram e retornaram mais tarde à terra natal, redefinindo as relações sociais e levando à
desintegração da coesão comunitária (McCay e Jentoft, 1998); e (2) o comportamento oportunístico (comportamento “free-rider”) 11 de certos
pescadores que priorizavam a maximização do lucro imediato ao uso sustentável dos recursos. Este tipo de comportamento foi favorecido pelas novas oportunidades econômicas, como o desenvolvimento da comercialização do pescado, que, por sua vez, foi favorecido por inovações
tecnológicas, como a melhoria no transporte (e.g., construção de estradas) e
acondicionamento (e.g., refrigeração) do pescado e o surgimento de petrechos de pesca mais eficientes (e.g., redes de nylon). Na realidade, a erosão
de sistemas comunitários coesos de manejo tradicional frente ao surgimento de uma economia basicamente monetária substituindo uma econo11. O “free-rider” é aquele que se beneficia dos bens e serviços de um ecossistema sem colaborar para sua conservação (uso sustentável); isto é, sem pagar o custo de manter e
fiscalizar as regras de uso e acesso a estes bens e serviços (Dietz et al., 2002).
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mia de trocas existente (como a que existia na região da Lagoa nos anos 50,
por exemplo) tem sido documentado em diversas partes do mundo
(Gibson e Koontz, 1998; McCay e Jentoft, 1998, Ruddle, 1993).
Em relação às instituições formais locais, no início dos anos 80 houve
um fortalecimento da organização local de pescadores (a Colônia de Pescadores), através da eleição de uma nova e forte liderança (instituição formal), que se mostrou bastante atuante no manejo pesqueiro até meados
da década de 90. Após 19 anos no poder, entretanto, esta liderança foi se
tornando obsoleta e pouco atuante, perdendo o apoio de muitos pescadores locais. A Colônia tornou-se então uma organização incapaz de responder às novas demandas do manejo pesqueiro na Lagoa.
Ainda com relação às instituições informais locais, verifica-se que
houve uma tentativa de re-organização local por parte de um grupo de
pescadores em 1998 para lidar com o número crescente de “free riders” (infratores, segundo os pescadores) que tomou conta da Lagoa após a fiscalização pelo governo ter deixado de ser efetiva; esta tentativa não foi bem
sucedida, entretanto, devido à falta de apoio (reconhecimento) pelas instituições governamentais.
O quadro da análise institucional local mostra, portanto, que existe
um potencial local por parte dos pescadores (com relação à capacidade de
se auto-organizar informalmente, e ao conhecimento ecológico que possuem sobre o sistema) para assumirem papéis ativos no caso de uma nova
tentativa de co-manejo. Para isto, entretanto, é necessário que haja apoio
das instituições governamentais.
Mas se há esta capacidade de auto-organização, porque então os pescadores locais não elegem um novo presidente para a Colônia de Pescadores? Penso em três possíveis explicações para o fato. Primeiro, porque a
Colônia representa os pescadores de todo o município de Imbituba e não
somente da Lagoa de Ibiraquera, o que exige uma coordenação/organização muito maior por parte dos opositores da presente gestão. Segundo,
porque talvez não exista na área um líder natural que seja pescador e possua as habilidades que as funções de presidente de uma organização como
a Colônia exige (i.e., que tenha habilidade de negociação tanto com a classe
que representa como com os órgãos governamentais responsáveis pelo
gerenciamento pesqueiro) – é importante lembrar que a grande maioria
dos pescadores é praticamente analfabeta, o que é um empecilho para um
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cargo administrativo. E terceiro, porque os pescadores da Lagoa não formam um grupo coeso, o que dificulta a coordenação para eleger um novo
líder – há conflitos sobre o acesso e grau de dependência dos recursos entre
tarrafeiros (maioria) e redeiros (minoria), e entre pescadores locais e pescadores de fora da área. A questão dos conflitos é analisada em detalhe em
outro trabalho (Seixas e Berkes, 2004).
Com relação às instituições governamentais, percebe-se que a área de
abrangência de muitas destas instituições são em geral inadequadas às necessidades de manejo de um ecossistema pequeno como a Lagoa de
Ibiraquera. Dois fatores contribuem para isto: (i) o modelo centralizador
(top-down) de tomadas de decisão em níveis políticos (federal/estadual),
muito acima do sistema local, dificulta uma adaptação rápida e efetiva das
normas de pesca em resposta a mudanças sócio-econômicas e ecológicas; e
(ii) a baixa razão entre recursos humanos e financeiros das agências e a
área de atuação das mesmas leva a uma fiscalização ineficiente das normas
de pesca.
A predominância de um modelo centralizador é característico das políticas pesqueiras e de conservação no Brasil. Embora possamos classificar
como co-manejo (ou manejo participativo) a gestão da Lagoa de Ibiraquera
durante a década de 80 (Tabela 9.2), isto está longe de ser um ordenamento
descentralizado (bottow-up) com base no princípio da “subsidiaridade” –
em que qualquer decisão deva ser tomada no mais baixo nível organizacional capaz de resolver o problema em questão. Não podemos desconsiderar, entretanto, que há um esforço por parte do IBAMA em facilitar o
manejo participativo como no caso dos Reservatórios do Nordeste (Barbosa e Hartmann, 1997; Christensen et al., 1995; Hartmann e Campelo, 1998),
do Fórum da Lagoa dos Patos (Kalikoski et al., 2002; Reis e D’Incao, 2000), e
das Reservas Extrativistas Marinhas (Cunha, 2002), mas em muitos destes
casos, a iniciativa é do governo ou de agências de pesquisa e desenvolvimento, e não da população local. Begossi (2002) alerta para os problemas
que podem surgir quando existe uma iniciativa top-down sem que haja demanda local ou conhecimento ecológico local para o manejo participativo.
Uma forma de ‘driblar’ a dissonância entre as escalas de abrangência
das instituições formais de manejo e dos recursos pesqueiros e
ecossistemas manejados foi desenvolvida pelas comunidades ribeirinhas
em lagos da Amazônia ao criarem os Acordos de Pesca. Esta instituição desenvolveu-se localmente, de forma ilegal (i.e., não reconhecida pelo

234 Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia

IBAMA),12 mas em vista dos bons resultados que tem obtido, alguns Acordos estão em processo de legalização pelo IBAMA (Castro, 2000; Castro,
2002; McGrath et al., 1993; McGrath, 2000). Este é um exemplo claro de manejo participativo bottow-up e da possível aplicação do princípio da subsidiaridade.
Além da erosão do sistema informal de manejo comunitário e da
dissonância entre as escalas de abrangência das instituições formais de manejo e o sistema da Lagoa de Ibiraquera, o problema da instabilidade
institucional nas políticas governamentais também tem afetado a sustentabilidade do manejo pesqueiro da Lagoa. A sustentabilidade é aqui avaliada
com base nos seguintes critérios: pescado capturado (indivíduos juvenis,
pré-adultos e adultos); cumprimento das regras de pesca; existência de
conflito entre usuários; e capacidade adaptativa das instituições de manejo
(i.e., capacidade de responder rapidamente e de forma efetiva a alterações
no sistema sócio-econômico e ecológico). Se, por um lado, as mudanças nas
regras de pesca da Lagoa parecem ter contribuído positivamente para a
sustentabilidade da pesca na Lagoa e para o bem-estar da maioria dos pescadores (e.g., melhorando a eficiência produtiva – no caso do aumento da
malha da tarrafa de camarão; e melhorando a distribuição de renda – no
caso da proibição do uso da rede), por outro, a falta de uma fiscalização eficiente, resultante de instabilidades institucionais em níveis políticos mais
altos, tem diminuído o bem-estar dos pescadores locais e a sustentabilidade do sistema.
Em conclusão, este estudo elucida alguns fatores que podem contribuir para a superexploração dos recursos e a degradação ambiental na pesca de pequena escala no Brasil, incluindo: a erosão de sistemas comunitários de manejo tradicional sustentável, a instabilidade institucional em níveis políticos mais altos; a diversidade de órgãos governamentais responsáveis pela utilização e conservação dos recursos pesqueiros e respectivos
ecossistemas (e falta de integração entre estes órgãos); a falta de recursos
humanos e financeiros das agências governamentais; e a dissonância entre
a escala de atuação das instituições formais (governo) e os problemas a serem geridos (local). Embora não exista uma fórmula certa em como se
obter manejo pesqueiro sustentável na pequena escala, Berkes et al. (2001)

12. Veja Castro (2002) para uma análise histórica da emergência e evolução dos acordos de
pesca na Amazônia.
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propõem várias alternativas e métodos de manejo para este tipo de pesca.
Mais, Berkes (2002) discute alguns arranjos institucionais que contribuem
para as interações institucionais interescalares – fundamentais para a
sustentabilidade do manejo de recursos de uso comum.
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A PESCA NA ILHA DOS
BÚZIOS – 1986-1987

10

Alpina Begossi* e Svetlana V. Salivonchyk**

1. INTRODUÇÃO

Este capítulo tem por objetivo servir de referência sobre a pesca artesanal
caiçara em uma comunidade cuja atividade econômica dependeu (e provavelmente ainda depende) da extração dos recursos marinhos. A Ilha dos
Búzios (assim como a Ilha da Vitória), ambas localizadas no litoral paulista,
região de Ilhabela, possuem em comum um relativo isolamento que as diferenciam das outras comunidades pesqueiras: a pesca artesanal, de fundamental importância, nos faz considerar que a continuidade da comunidade
associada à sua segurança alimentar dependem em alto grau da extração e
conservação desses recursos marinhos.
A ilha dos Búzios foi bastante estudada. Seja por Willems (1952),
Begossi (1989) ou Silvano (2001), dentre outros.Vale mencionar que muitos
estudos são citados em Begossi et al. (2013) e Camargo e Begossi (2006). Ver
ainda nesse volume o Capítulo 6, “Pesca artesanal e etnoictiologia”, por
Silvano. No final desse capítulo, apresentamos ainda uma lista de publicações, a maior parte de nossa equipe, para a consulta de interessados nos temas de ecologia humana, etnobiologia e pesca estudados, ou ainda para os
interessados na população que habita a ilha, ou mesmo na região.
Os dados apresentados nesse capítulo visam fornecer subsídios a estudos comparativos sobre a pesca artesanal na costa de São Paulo, bem
como servem para comparações temporais sobre a Ilha dos Búzios. As
amostras de desembarque pesqueiros ocorreram em 3 dias por mês no Porto do Meio, principal porto de desembarque da Ilha dos Búzios, onde havia
a maior quantidade de moradores e pescadores. A dieta de proteína animal
* UNICAMP (CMU, CP 6023, Campinas, SP), FIFO (www.fisheriesandfood.org), ECOMAR/
UNISANTA, Santos, SP. e-mail: alpinab@uol.com.br.
** Institute for Nature Management, National Academy of Sciences of Belarus, 10 Fr.
Skaryna Street, Minsk, 220114, Minsk, Belarus.
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de 12 famílias, sorteadas ao acaso (dentre 23 famílias do Porto do Meio), foi
acompanhada durante 12 meses (1987), quando foi usado o “método com
base em recordação” onde essas perguntas foram incluídas: O que comeu
no almoço e jantar? Se peixe, qual peixe?
Os resultados são então provenientes de 1241 refeições (para detalhes
ver Begossi e Richerson 1992, 1993).
Esse é um capítulo apresentado de forma descritiva, e com uso de bibliografia da própria autora e colaboradores, como Silvano; como dito, visamos em especial subsidiar os interessados na região, na pesca caiçara, ou
na Ilha dos Búzios.

2. A

PESCA NA

ILHA

DOS

BÚZIOS:

TECNOLOGIA, LOCAIS

DE PESCA E CAPTURAS

TECNOLOGIAS DE PESCA
A pesca de linha no Porto do Meio, Ilha dos Búzios, bastante importante para a comunidade, foi representada em especial pelas linhas (anzol,
lambreta) para peixes (enchova, Pomatomus saltatrix, por exemplo) ou para
a lula (jangarelho). O jangarelho usado na época já utilizava a isca artificial,
sendo uma substituição ao antigo jangarelho, usado com isca natural. A
lambreta foi uma inovação na época para a pesca da enchova, substituindo
o corrico, mas não a linha de fundo.
A pesca com linha de fundo ocorria em lajes à noite; corrico e lambreta, usados durante o dia. O corrico utilizando isca natural e a lambreta,
contendo filamentos de nylon que funcionam como isca artificial era ainda
confeccionada por alguns pescadores; na época, uma verdadeira inovação
na ilha (Begossi e Richerson, 1991).
O picaré, que mostra alta eficiência na realidade consiste na captura
de panaguaius (Hemiramphus balao) quando cardumes podiam ser localizados (em geral no inverno, em julho). Redes e linha de fundo também foram
eficientes tecnologias ao considerar número de aparelhos usados ou captura em kg (Tabela 10.1). A linha (anzol ou jangarelho) já contribuíram para
grande parte da captura do pescado na Ilha dos Búzios (Figura 10.1).
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Tabela 10.1 Tecnologia usada na Ilha dos Búzios, 1986-1987, em pelo menos 10
viagens de pesca. Número de viagens (nessa tabela) = 794 viagens.
Em negrito, eficiência maior que 4.
Número
de
aparelhos

Peso
da
captura
(kg)]

%
do
peso

Número
de
viagens

Eficiência
(Aparelho/
Número)

Eficiência
(Kg/viagem)

Desvio
padrão da
média/viagem

jangarelho

512

568,19

17,71

217

1,11

2,62

4,70

jangarelho + linha e
anzol

427

362,34

11,29

98

0,85

3,70

6,07

linha e anzol

264

261,63

8,15

156

0,99

1,68

4,01

linha e anzol +
lambreta

104

94,72

2,95

19

0,91

4,99

4,64

rede de fundo

90

316,26

9,86

79

3,51

4,00

5,53

lambreta

85

140,85

4,39

57

1,66

2,47

4,12

jangarelho+ linha e
anzol + lambreta

48

36,66

1,14

11

0,76

3,33

5,97

jangarelho+corrico

35

40,77

1,27

13

1,16

3,14

2,29

jangarelho+lambreta

33

18,14

0,57

14

0,55

1,30

1,68

caniço: jangarelho

29

15,93

0,50

27

0,55

0,59

0,67

boeira, rede de
superfície

27

108,7

3,39

25

4,03

4,35

7,85

ajuda em picaré +
linha de fundo

24

40,8

1,27

9

1,70

4,53

6,29

caniço: linha e anzol

22

8,25

0,26

15

0,38

0,55

1,08

corrico+lambreta

17

58

1,81

7

3,41

8,29

16,68

picaré + linha de
fundo

16

112,7

3,51

5

7,04

22,54

12,87

picare+ linha de
fundo + linha de
fundo=prumo

15

285,25

8,89

3

19,02

95,08

75,66

linha de fundo

14

82,2

2,56

9

5,87

9,13

15,48

rede de fundo e
boeira

13

40,85

1,27

6

3,14

6,81

6,85

corrico

12

41,35

1,29

12

3,45

3,45

5,42

caniço: jangarelho e
linha e anzol

10

2,83

0,09

5

0,28

0,57

0,84

picare

10

113,2

3,53

10

11,32

11,32

18,22

Aparelho
(tecnologia)

242 Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia

1000
900
800

Kg

700
600
500
400
300
200

Captura (kg)

100

ja

ro
s
ou
t

ng
ar
el

ho

ja
ng
ar
+
el
ho
lin
pi
ha
ca
ré
e
an
+
re
lin
zo
de
ha
l
de
de
f
un
fu
nd
do
o
(p
ru
m
lin
o)
ha
e
an
zo
l
la
m
br
lin
et
a
ha
de
bo
pi
fu
ca
ei
nd
ra
ré
o
,r
+
ed
pi
e
ca
de
ré
su
pe
rfí
ci
e

0

Tecnologia de pesca

Figura 10.1 Tecnologia pesqueira usada no Porto do Meio, Ilha dos Búzios, em
amostras mensais de desembarques pesqueiros (1986-1987). Ver Begossi (1996)
para outros detalhes. Total 3208,75kg em 906 viagens.

LOCAIS DE PESCA
Os principais pesqueiros usados por pescadores do Porto do Meio,
Ilha dos Búzios, bem como a sua produção encontram-se na Figura 10.2 e
Tabela 10.2. Os pesqueiros mais utilizados são os mais próximos das residências dos pescadores, como Porto do Meio, Araçaeira, Laje e Saco do Saquinho. Já Laje Sul e Ponta Sul são distantes. O desvio-padrão é alto, mostra a imprevisibilidade da atividade pesqueira (Tabela 10.2). Pode ainda
ser observado que a média de captura é relativamente alta em pesqueiros
tão distantes como a Ponta/Laje Sul: a boa captura justificaria os esforços
sobre uma viagem de pesca em pesqueiros mais distantes (ver nesse volume o Capítulo 4, Hanazaki e Begossi, sobre modelos de forrageio ótimo).
Para mais detalhes, consultar Begossi (2001) e Begossi et al. (2013).
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Número de viagens
costeira
ponta sul
arpoador
ponta do lenco
laje sul
pitangueiras
porto do cais
guanxuma
parceu
parcel da laje
aracaeira
porto do meio
saco do saquinho
laje
Porto do Meio*
0

50

100

150

200

Figura 10. 2 Principais pesqueiros ou pontos de pesca usados na Ilha dos Búzios
em amostras mensais de desembarques pesqueiros (1986-1987).
*Em frente ou píer.
Tabela 10.2 Principais pesqueiros usados na Ilha dos Búzios por pescadores do
Porto do Meio (1986-1987). Nessa tabela os dados representam resultados de
viagens de pesca dos pesqueiros mais visitados ou produtivos (> 50 kg de captura total). *Em frente ou píer.
Captura
total (kg)

Média de
captura/viagem
(Kg)

Desviopadrão

No.
viagens

saco do saquinho

334.51

3.13

5.78

107

laje

281.52

2.66

4.22

106

guanxuma+ponta leste

277.10

138.55

10.68

2

laje sul

226.47

7.31

11.00

31

guanxuma

194.35

8.45

16.51

23

Porto do Meio*

173.83

0.89

2.46

195

parceu da laje

156.93

4.76

6.83

33

aracaeira

142.77

2.23

3.61

64

pontasul

131.30

14.59

13.10

9

pitangueiras

114.77

4.25

7.34

27

ponta do lenco

105.65

4.80

8.30

22

porto do cais

105.38

4.79

12.61

22

porto do meio

99.29

2.68

2.93

37

serraria

64.50

32.25

37.83

2

araçaeira +porto do Meio

59.06

2.95

1.82

20

Pesqueiro
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A CAPTURA DA PESCA ARTESANAL
A captura de animais aquáticos nas amostras das viagens de pesca na
Ilha dos Búzios (1986-1987) inclui outros vertebrados, além dos peixes, como
também invertebrados, com cerca de 75 espécies (ver listas em Begossi, 1989;
Begossi e Figueiredo, 1995; Camargo e Begossi, 2006). O total capturado em
906 viagens amostradas entre novembro de 1986 e dezembro de 1987 foi de
3208, 75 kg. Maio e setembro foram os meses com menores capturas (kg).
Uma das razões para a menor atividade pesqueira são os ventos que dificultavam a saída das canoas ao mar (Begossi, 1996) (Tabela 10.3).
Na Tabela 10.6 incluímos apenas as espécies cuja captura totalizou
mais que 20 kg no total. Nove espécies que são lula, Loligo sp. (ocorrência
maior no verão), enchova (Pomatomus saltatrix) (inverno e primavera),
garoupa (Epinephelus marginatus) olho de boi (Seriola dumerili), bonito
(Auxis rochei, Euthynnus alleteratus) e olhete (Seriola lalandi). A produção
mensal (Tabela 10.3) mostra os meses de transição entre estações como
mais fracos (maio e setembro).
Tabela 10.3 Produção mensal nos anos de 1986-1987 na Ilha
dos Búzios em 906 viagens de pesca.
Ano

Mês

Captura total (kg)

1986

Novembro

214.98

1986

Dezembro

141.53

1987

Janeiro

193.18

1987

Fevereiro

148.86

1987

Março

143.23

1987

Abril

234.72

1987

Maio

67.18

1987

Junho

390.16

1987

Julho

502.71

1987

Agosto

183.14

1987

Setembro

85.25

1987

Outubro

49.54

1987

Novembro

445.04

1987

Dezembro

409.23

Total

3208.75
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A época de ocorrência do pescado mais frequente nas capturas na Ilha
dos Búzios mostra a enchova em meses de transição (março, abril e agosto);
a lula no verão (novembro a fevereiro), o panaguaiú no inverno, em junhojulho; a garoupa ao longo do ano, mas com concentração maior no verão
(novembro e fevereiro) (Tabela 10.4).
Tabela 10.4 Capturas durante o ano de 1986-7, 14 meses. Estão incluídas sete
espécies de pescado que representaram desembarques totais de 100 kg ou mais. O
total se refere à somatória dos desembarques (kg) do dia de coleta.
Data

Total
desembarque

20/11/1986

1.25

bonito

21/11/1986

43.5

22/11/1986

69.11

23/11/1986

57.42

22.2

24/11/1986

43.7

5.1

09/12/1986

36.65

6

10/12/1986

46.86

10.1

11/12/1986

19.9

12/12/1986

38.12

24/01/1987

36

25/01/1987

92.15

26/01/1987

65.03

19/02/1987

10.9

20/02/1987

33.25

21/02/1987

65.31

4.5

22/02/1987

21.9

0

23/02/1987

17.5

10.5

23/03/1987

54.97

24/03/1987

37.78

enchova

garoupa

olhete

35.25

6

olho-deboi

panaguaiu

lula

31.25
27.71
18.82
36.5
4.4

2.1

6

13.6

1.15

31.5
15.9

7.5

4.27
13.1

1.3

75.55
0.8

4

54.58
10.9

21.6

0.4

7.05

49.5

6.31

4

2.75

28.15

19

7.32

30.4

0.25

1.68

1.25

0.25

7

5.5

25/03/1987

2.5

26/03/1987

10.1

5

0.5

4.45

27/03/1987

37.88

1

9.2

21

2.43

11/04/1987

88.95

43.75

2

16.7

12/04/1987

30.53

13/04/1987

57.32

14/04/1987

57.92

11/05/1987

14.8

12/05/1987

7.88

13/05/1987

39

5.45

14/05/1987

5.5

0.75

21/06/1987

45.6

2.6

0.4

0.4
5.5
24.3

2

1.3

2.1

3.5

1.08

29.8

1.4

3.25

21.25

3.42
3.15
1.5
42.5

0.18
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Tabela 10.4 Capturas durante o ano de 1986-7, 14 meses. Estão incluídas sete
espécies de pescado que representaram desembarques totais de 100 kg ou mais. O
total se refere à somatória dos desembarques (kg) do dia de coleta (continuação).
Data

Total
desembarque

bonito

enchova

21/06/1987

45.6

2.6

22/06/1987

81.68

2.7

23/06/1987

0.5

garoupa

olhete

olho-deboi

panaguaiu

lula

42.5
4.7

61

0.18
0.18

24/06/1987

93.83

4

81.5

25/06/1987

168.55

98.5

61.1

04/07/1987

6.4

05/07/1987

22.65

2.7

0.3

6.2
7.3

06/07/1987

26.6

6.1

3.3

4.4

07/07/1987

338.09

0.2

289.5

1

08/07/1987

28.35

0.5

1

09/07/1987

80.62

40.3

7.25

8

3.29

0.7

1.05

2

6.6

3.47

1.4

1.8

0.1

19.4

0.1

08/08/1987

18.6

10.9

10/08/1987

35.75

26.75

11/08/1987

35.31

11.55

12/08/1987

30.18

13/08/1987

63.3

20.4

11/09/1987

7.39

2

12/09/1987

13.08

2.7

14/09/1987

33.75

18.45

15/09/1987

31.03

21

05/10/1987

39.25

28

7.5

2

06/10/1987

9.19

5.8

1.8

1.09

3.55
2.6

2.1

3.35
2.59
1.38

5.8

4.2

1.75
1.72

1.1

04/11/1987

107.6

72

05/11/1987

75.66

6.2

06/11/1987

160.18

1.1

24

07/11/1987

90

6

3.75

22/11/1987

11.6

3.6

04/12/1987

77.62

05/12/1987

84.17

9

1.63
4

07/10/1987

3

1.76

24.5
11

0.2

46.76
4

93.03
71.85

15.4

4.5

0.9

26.87

9.5

0.35

0.7

64.67

06/12/1987

57.59

07/12/1987

189.85

60

1.5
0.7

1

0.35

Total

3208.75

161.05

754.4

199.65

27.5
86.95

152.95

170.65

303.06

782.16
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3. A PESCA E A DIETA DO PESCADO NA ILHA DOS BÚZIOS
O pescado obtido nas pescarias na Ilha dos Búzios era em parte consumido, em parte vendido. Os de maior valor comercial seguiam para a
venda. Entretanto, como esses eram peixes, muitas vezes, com menor
quantidade de espinha e preferidos pelos habitantes Buzianos, o dilema
entre “consumir ou vender” era um fator decisório presente entre os pescadores (Begossi e Richerson, 1992; Begossi et al. 2012). Na Tabela 10.5 podemos observar que o pescado mais capturado também está mais presente
nas refeições, como enchova e lula.
Entretanto, observamos a presença relativamente alta nas refeições de
xarelete, jaguariçá (Holocentrus ascensionis), sargo (Anisotremus surinamensis)e
espada (Trichiurus lepturus) , pescado em que o preço na época não era tão
alto como de olho de boi ou enchova (Begossi e Richerson, 1992). Além disso, na Ilha dos Búzios, garoupa, marimbá e piragica foram os peixes mais
citados em entrevistas como recomendados para serem consumidos por
doentes, em fases de puerpério ou menstruação (Begossi et al., 2006). Nas
refeições amostradas estiveram presentes 48 espécies de pescado, sendo 19
as mais frequentes (Tabela 10.6). Coeficientes de correlação (r) entre o pescado obtido e o pescado consumido encontram-se na Tabela 10.7. Houve
correlação entre pescado obtido e presença nas refeições, em especial (r >
0.40) para panaguaiú, garoupa, jaguariçá, lula (apenas no dia de pesca),
cação, espada (no dia de pesca).
Esses resultados reforçam as observações sobre o dilema consumir ou
vender, demonstrando que os peixes mais baratos são em geral separados
ao consumo, em proporção relativamente maior do que aqueles em que se
obtém melhores preços no mercado, como a enchova, olho de boi e olhete.
Cabe ressaltar a importância desses resultados para a segurança alimentar
das famílias da Ilha dos Búzios, bem como para nós consumidores: a alta
diversidade oriunda da pesca artesanal, representada aqui por 75 espécies
obtidas em desembarques e por 48 espécies presentes nas refeições no Porto do Meio, Ilha dos Búzios, provém da pesca artesanal.
É essa a pesca que nos dá a diversidade de proteína animal, de formas
e de sabores em nossas mesas.
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Tabela 10.5 Captura frequente na Ilha dos Búzios, 1986-1987,
906 viagens de pesca (captura com total > 20kg) e amostra do número de
refeições no Porto do Meio (12 familias, 1241 refeições).

a

Nome
local

Espéciea

Kg
total

% total
(kg)

Número
de
refeições

lula

Loligo sp.

782.16

24.38

106

enchova

Pomatomus saltatrix

754.40

23.51

259

panaguaiu

Hemiramphus balao

303.06

9.44

110

garoupa

Epinephelus marginatus

199.65

6.22

27

olho-de-boi

Seriola dumerili

170.65

5.32

15

bonito

Auxis rochei, Euthynnus alleteratus

161.05

5.02

27

olhete

Seriola lalandi

152.95

4.77

22

xalerete

Caranx crysos

53.35

1.66

58

cação

Rhizoprionondom lalandei, Squatina sp.,
Sphyrna sp.

51.25

1.60

19

bicuda

Sphyraena guachancho

49.45

1.54

5

goete

Cynoscion guatucupa, C. jamaicensis

48.25

1.50

15

piragica

Kyphosus incisor

45.55

1.42

50

corvina

Umbrina coroides

35.10

1.09

10

cavalinha

Scomber japonicus

31.90

0.99

7

marimba

Diplodus argenteus

29.50

0.92

17

caranha

Lutjanus analis, L. synagris, L. cyanopterus

28.40

0.89

1

sardinha

Sardinella brasiliensis

26.16

0.82

1

corcoroca

Haemulon aurolineatum, H. steindachneri

25.95

0.81

17

olho-decão

Priacanthus arenatus

25.20

0.79

24

Consultar Begossi (1989), Begossi e Figueiredo (1995) e Camargo e Begossi (2006) para espécies
coletadas na Ilha dos Búzios por AB.
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Tabela 10.6 Espécies de pescado presentes nas refeições no
Porto do Meio, Ilha dos Búzios e relativos desembarques.
Pescado
Enchova
Panaguaiu
lula
Xalerete
Piragica
Garoupa
Bonito
Jaguariçá
olho-de-cão
Sargo
Olhete
Cação
Espada
Corcoroca
Marimba
olho-de-boi
Goete
Carapau
Corvina
Tartaruga
Cavalinha
Miracelo
Budião
Xareu
Bicuda
Paru
pracumanda
Tinhuna
Tainha
Salema
Lagosta
Pargo
Cavala
Badejo
machadinha
Caranha
Sardinha
peixe-sabão
Vermelho
Linguado
Betara
Xiova
Mexilhão
Palombeta
Galo
Pampo

No. em desembarques
122
38
349
47
27
31
21
29
22
4
33
17
10
52
31
27
34
21
11
1
16
14
19
5
13
8
4
12
2
8
2
22
2
2
1
10
11
9
3
20
3
5
1
4
3
2

No. em refeições
259
110
106
58
50
27
27
25
24
23
22
19
18
17
17
15
15
11
10
8
7
7
7
6
5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tabela 10.7 Correlação entre pesca e dieta (Porto do Meio,
Ilha dos Búzios, 1987: 906 pescarias e 1241 refeições de 12 famílias). Em negrito,
as correlações significativas em p < 0.01.
Coeficiente de correlação r entre pesca e dieta
Pescado

Dieta no dia +
próximo dia (N = 51)
0.364

Dieta no
dia (N = 51)
0.334

Dieta no próximo
dia (N = 40)
0.274

panaguaiu

0.509

0.379

0.490

lula

0.385

0.461

0.225

xalerete

-0.097

0.023

0.005

piragica

0.167

0.215

0.183

garoupa

0.624

0.564

0.577

bonito

0.330

0.298

0.175

jaguariça

0.544

0.537

0.329

olho-de-cão

0.491

0.332

0.562

olhete

0.392

0.384

0.061

cação

0.438

0.350

0.242

espada

0.298

0.402

-0.120

corcoroca

0.328

0.299

0.221

marimba

0.274

0.392

0.342

olho-de-boi

0.322

0.344

0.242

goete

0.240

0.394

-3.00E-17

enchova
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CONCLUSÕES

ECOLOGIA HUMANA E
CONSERVAÇÃO
ALPINA BEGOSSI, FÁBIO DE CASTRO E RENATO SILVANO

Embora a ecologia humana seja uma disciplina de diversas origens, nesse
livro procuramos abordar em especial os enfoques ecológicos e biológicos.
Porém, como pode ser observado nos diferentes capítulos, ecólogos humanos interessados no entendimento da relação complexa entre seres humanos e o seu ambiente natural têm se beneficiado da tradição metodológica
das ciências biológicas e das ciências sociais. A tradição de abordagem ética
das ciências biológicas (ver ético-êmico, capitulo 4), onde estão incluídos métodos quantitativos sobre o comportamento humano, tem possibilitado a
análise comparativa de padrões de uso de recursos entre populações distintas, bem como a formulação e testes de hipóteses sobre processos adaptativos. A tradição da abordagem êmica das ciências sociais, baseada na percepção dos sujeitos e nos fatos históricos, tem contribuído para proporcionar uma contextualização sociocultural do comportamento medido e, assim, evitar conclusões simplistas acerca da relação ser humano/ambiente.
A integração entre as ciências biológicas e sociais tem sido possível
sempre que os limites espacial, temporal e institucional podem ser equivalentes. Em relação à unidade espacial, a abordagem ecossistêmica desenvolvida nas ciências biológicas possibilita navegar entre diferentes unidades de análise, partindo do foco em uma determinada população humana
e seu domínio de uso de recursos. Neste sentido, seja uma comunidade,
um município, uma microbacia ou uma região maior, a definição do universo de análise possibilita a coleta sistemática de informações sobre o
comportamento de uso de recursos. Em relação à unidade espacial, a abordagem diacrônica comum nas ciências sociais possibilita a ligação dos padrões revelados pelos dados coletados durante o período da pesquisa com
informações históricas obtidas através de entrevistas e documentos. Desta
forma, a visão dinâmica dos processos adaptativos em um ambiente em
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constante mudança pode revelar mais claramente o papel dos diferentes
fatores ecológicos e sociais ao longo do tempo. Finalmente, tanto as ciências biológicas como as ciências sociais têm se ocupado com as diferentes
prescrições que regulam o comportamento de uso de recursos. Seja através
de regras de otimização de captura de recursos, tabus e mitos culturais, ou
instituições governamentais, a consideração das diversas forças que restringem, de certa forma, o acesso e uso a recursos são fundamentais para
entender o processo de decisão dos sujeitos estudados. Os estudos apresentados nesta edição não esgotam a lista do potencial da ecologia humana
como uma disciplina integrativa para o entendimento do comportamento
humano referente ao uso e manejo dos recursos naturais. Entretanto, tais
estudos demonstram que: 1) a definição clara da unidade de análise; 2) o rigor metodológico, baseado na combinação de dados quantitativos observados, dados qualitativos levantados a partir da percepção local e dados históricos; e 3) a integração de conceitos teóricos provenientes das ciências biológicas e sociais, possibilitam uma visão mais completa dos processos que
definem padrões de comportamento humano.
No capítulo 1, Hanazaki ressalta a importância dos estudos quantitativos em etnobotânica, que passam de um conteúdo descritivo nas pesquisas
internacionais para a inclusão de métodos quantitativos. Peroni, no capítulo
2, ressalta a importância dos estudos sobre a diversidade, incluindo métodos
de coleta e de análise dos dados, bem como contextualizando os estudos sobre diversidade genética dentro de sistemas tropicais de agricultura.
O capítulo 3, sobre o Rio Negro (Leme e Begossi), analisa os padrões
de subsistência e uso dos recursos naturais pelas populações locais, ressaltando o gradual abandono da agricultura e a intensificação da pesca comercial. O uso dos índices de diversidade se mostrou útil nas comparações
realizadas entre as populações e entre as épocas do ano. Há sazonalidade
no uso das tecnologias artesanais de pesca, incluindo a variação nos locais
de pesca e inclusão de atividades complementares, como a caça de mamíferos de grande porte. O mapeamento apresentado nesse capítulo sobre as
áreas de uso dos recursos naturais pode ser de grande utilidade para subsidiar propostas de manejo de recursos, especialmente numa área como essa,
onde foram observadas diversas categorias de conflitos.
No capítulo 4, Hanazaki e Begossi ressaltam a importância em definir
a unidade de análise nos estudos sobre a dieta de populações humanas,
bem como em definir a freqüência de uso dos itens alimentares. Nesse ca-

Conclusões – Ecologia Humana e Conservação 255

pítulo, são abordados ainda os modelos ecológicos denominados “modelos
de subsistência”, que são ferramentas úteis para compreender relações que
muitas vezes não estão perceptíveis em uma primeira análise dos dados.
Esses modelos permitem, ao calcular os custos e benefícios das escolhas alimentares com base em valores pré-determinados (calorias, proteínas, preço
dos alimentos), compreender o processo de decisões dos indivíduos ou famílias estudados. Ainda com relação ao uso dos recursos naturais, Pezzuti (capítulo 5) aborda o estudo das proibições alimentares, incluindo uma análise sobre as explicações éticas e êmicas desses tabus. Tal forma de abordar o
objeto de estudo, ou seja, sob o ângulo do pesquisador ou sob as suas ferramentas de análise (ético), ou ainda sob o ângulo do sujeito em estudo
(êmico) possibilita a interação entre as diferentes interpretações dos resultados obtidos. Tabus alimentares são um excelente exemplo de pesquisa
para compreender as relações ou diferenças entre ético e êmico, conceitos
usados amplamente em estudos etnobiológicos.
Os capítulos sobre pesca, capítulo 6 (Silvano) e capítulo 7 (Begossi),
incluem detalhes de como proceder a coleta de dados no campo sobre pesca e sobre pesqueiros ou pontos de pesca. Diversos questionários apresentados no Apêndice desse livro permitem replicar dados, comparar comunidades e permitem ainda ao leitor iniciar estudos em ecologia humana para
posterior comparação com os dados expostos aqui, ou ainda com outros estudos já publicados. Os dois capítulos que abordam a pesca de forma mais
detalhada (6 e 7) também consideram as implicações para a conservação
dos recursos pesqueiros.
No capítulo sobre pesca e etnoictiologia, Silvano apresenta algumas
características da pesca artesanal marinha e fluvial que podem ser úteis
para a conservação e manejo dos recursos pesqueiros, mesmo que tais objetivos não sejam intencionalmente perseguidos pelas comunidades de pescadores. Este autor também discute o potencial, ainda pouco explorado,
dos estudos em etnoictiologia para fornecer novas informações científicas e
subsidiar estratégias de manejo pesqueiro. Neste capítulo é feito um alerta
para a necessidade de se estudar e descrever o conhecimento e as estratégias de pesca das comunidades de pescadores artesanais, antes que as mesmas desapareçam em virtude dos impactos ambientais e mudanças sócioeconômicas (industrialização, urbanização e globalização) que alteram as
práticas de pesca.
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O capitulo 8, por Castro, propõe uma metodologia que possibilita
transitar entre escalas. Nesse capítulo, quatro estudos de caso são apresentados para ilustrar decisões tomadas nos níveis individual, familiar, comunitário e de grupos de interesse. Os estudos revelam que decisões em níveis
mais locais e mais abrangentes são interdependentes. Portanto, o entendimento de padrões de manejo de recursos depende da escolha de níveis de
interação relevantes para investigar o comportamento em questão. Tal abordagem tem vantagens teóricas, analíticas e práticas. Em termos teóricos, a
observação do comportamento em questão não é limitada a um nível analítico pré-definido. Em termos analíticos, a coleta de informações em diferentes
níveis de decisão possibilita a desagregação de dados para avaliar a variabilidade de respostas e a agregação de dados para buscar padrões de comportamento mais abrangentes. Finalmente, em termos práticos, o mapeamento
de padrões de decisão em relação ao uso e manejo de recursos naturais em
diferentes níveis de organização pode ser a base de uma negociação de cogerenciamento entre diferentes atores envolvidos no processo.
Finalmente, a metodologia empregada no capítulo 9, por Seixas, inclui
uma análise histórica das instituições envolvidas no manejo de recursos
naturais, bem como uma coleta de dados que prioriza o estudo das diversas instituições envolvidas no manejo de recursos, especialmente no que
diz respeito às instituições diretamente envolvidas com a comunidade em
estudo, no caso, a Lagoa de Ibiraquera, em Santa Catarina.
Neste livro certamente não exaurimos as diversas possibilidades de
estudos em ecologia de pescadores. Há outras perspectivas de estudos que
merecem ser mencionadas, no sentido de estimular estudos futuros. Pelo
menos três linhas de pesquisa merecem destaque: os estudos de etnobiologia, que relacionam cognição e classificação dos recursos naturais, os
estudos que abordam a interação das instituições e do manejo e estudos
que abordem a cooperação, ou outras interações entre os indivíduos, com
relação ao uso e manejo dos recursos naturais.
Com relação ao manejo da pesca, o Brasil, a exemplo de muitos países
tropicais em desenvolvimento, ainda carece de estratégias voltadas para a
realidade da pesca artesanal. Problemas adicionais associados a este tipo
de manejo consistem na falta de conhecimento sobre a dinâmica da pesca
artesanal e na escassez de dados biológicos sobre as espécies de peixes e
outros organismos explorados. Para melhorar esta situação, algumas ações
necessárias consistiriam em estimular a organização política das comuni-
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dades de pescadores e sua participação no manejo, monitorar os desembarques da pesca artesanal e verificar o impacto desta e outras modalidades
de pesca sobre os recursos pesqueiros, além de verificar a eficiência de diferentes medidas de manejo, como reservas biológicas, manejo comunitário, etc. na conservação destes recursos.
No Brasil ainda impera o manejo imposto pelo governo, também denominado manejo “de cima para baixo” (“top-down”), onde as estratégias
de manejo são definidas exclusivamente por cientistas e agências governamentais, sendo posteriormente transmitidas e impostas sobre as comunidades de pescadores, que não participam do processo. Um exemplo deste
tipo de manejo consiste no manejo costeiro do litoral Sudeste. Esta forma
de manejo tem se mostrado problemática e inviável para a conservação dos
recursos pesqueiros, uma vez que ignora a realidade, as necessidades e o
conhecimento das comunidades locais de pescadores, que estão diretamente envolvidas com o uso dos recursos (Schreiber, 2001).
Uma alternativa promissora consiste em envolver as comunidades locais em estratégias de co-manejo, onde os pescadores são consultados e participam ativamente na decisão e implementação das estratégias de manejo a
serem adotadas (Warner, 1997). Estratégias de co-manejo têm sido implantadas recentemente no Brasil, como no caso de lagos na várzea do Rio
Amazonas (McGrath et al., 1993) e na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, no médio Rio Solimões (Barthem, 1999). Estas iniciativas merecem atenção especial e devem ser melhor propagadas no futuro,
de forma a abranger outras comunidades de pescadores e outros locais,
como os estuários e o litoral.
No entanto, o co-manejo, assim como outras estratégias destinadas ao
manejo e conservação dos recursos pesqueiros, necessita de monitoramento e avaliação constantes, de modo a verificar se os objetivos estão sendo atingidos e os estoques pesqueiros não estão sendo depredados. Com
base nesta avaliação constante, as decisões e estratégias de manejo podem
ser reavaliadas e redirecionadas. Uma nova abordagem recentemente proposta e que pode ser muito útil no manejo da pesca tropical consiste no
manejo de ecossistema, que considera os efeitos da pesca não somente sobre a espécie explorada diretamente, mas também sobre o ecossistema
como um todo, incluindo a biodiversidade, as interações entre espécies e as
cadeias alimentares (Pitcher, 2000).
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A PERCEPÇÃO, A CLASSIFICAÇÃO E O MANEJO
DOS RECURSOS NATURAIS
Uma das perguntas básicas da ecologia humana é como as diferentes
culturas compreendem a natureza ou os recursos naturais. Ou seja, quais
critérios direcionam a percepção e classificação dos organismos? Há uma
vasta literatura sobre o assunto e algumas perguntas são abordadas de forma recorrente.
Uma dessas perguntas se refere a se há critérios, ou mesmo pontos comuns, na classificação dos organismos entre as diversas culturas. A gramática universal proposta por Chomsky prevê um pequeno conjunto de regras
em que possíveis sentenças gramaticais podem ser derivadas de uma determinada linguagem, ou seja, um sistema abstrato de regras e princípios
(Chomsky, 2000; Hauser, 2000). Parece também haver na etnotaxonomia um
conjunto de regras que é encontrado na classificação dos organismos por
diferentes culturas. De acordo com Medin e Atran (1999), a etnobiologia
pode dar subsídios para avaliar hipóteses sobre aspectos cognitivos universais, inclusive sobre a classificação etnobiológica e biológica.
Outros aspectos se referem à persistência em encontrar níveis hierárquicos na classificação dos organismos por culturas distintas, ou ranks, conforme sugerido em vários estudos (folk kingdom, life form, generic species, folk
specific – Atran, 1999) e sistematizado em detalhe por Berlin (1992). Nessa
mesma abordagem, Diamond e Bishop (1999) relembram uma antiga polêmica biológica, ou seja, se as espécies biológicas são unidades reais ou unidades taxonômicas arbitrárias, e concluem, com base em estudos de etnornitologia entre os Ketengbans (Nova Guiné), que a nomenclatura biológica
e a nomenclatura dos Ketenbans segue na maioria das vezes uma base de
“um-por-um”, sendo então um exemplo de uma percepção mútua da realidade do mundo biológico.
Não pretendemos ressaltar todas as perguntas importantes da etnobiologia, mas vale a pena ressaltar mais uma: a da saliência (conspicuidade) dos organismos e a importância dessa saliência para a percepção e
classificação dos organismos. A saliência de um organismo pode ser uma
forma de avaliar a possibilidade desse organismo vir a ser percebido e classificado. De acordo com Hunn (1999), a “saliência cultural ou perceptível”
inclui os estímulos externos que são percebidos pelo sistema sensorial humano e que podem determinar se uma “categoria biótica” será vista e reco-
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nhecida culturalmente. Deste modo, estudos comparativos de etnotaxonomia que levem em conta as características dos organismos que possam
estar relacionadas a sua saliência na natureza (tamanho ou cor, por exemplo), podem ser de grande utilidade na compreensão dos fatores que determinam a classificação dos organismos pelas diferentes culturas.
Outro aspecto a ser considerado aqui é a relação entre percepção e
manejo dos recursos naturais. A manutenção de um recurso explorado
pode dar-se de forma não intencional, como por exemplo devido à baixa
densidade demográfica da população que explora tal recurso. Entretanto,
para que haja manejo intencional, é necessário que haja percepção de que o
recurso em questão poderá ser exaurido. Burke (2001) chama a atenção
para esse ponto, negligenciado na literatura, e que na verdade pode explicitar uma demanda genuína de uma comunidade por conservação, ou
mesmo uma prática real de conservação. O mesmo autor ressalta ainda que
não basta conhecer para conservar, ou seja, a constatação de que há conhecimento ecológico local não significa que haja também práticas de manejo e
conservação locais. Em outras palavras, conhecer os organismos locais é
fundamental, mas não é o suficiente para garantir o manejo e a conservação dos recursos naturais.
Neste sentido, o manejo de recursos naturais deve ser baseado não
apenas nas características ecológicas do sistema manejado, mas deve também ser contextualizado dentro da realidade social na qual os usuários se
inserem. Um ponto central relacionado à compatibilidade entre o a percepção local do ambiente, o comportamento real de uso e a sustentabilidade
do recurso é o ritmo de mudança socioambiental do sistema manejado.
Áreas relativamente mais isoladas de pressões de mercado, inovações
tecnológicas e políticas sustentáveis do governo têm maior probabilidade
de manter um sistema mais equilibrado de uso de recursos.
Entretanto, como demonstram os estudos de caso neste volume, o rápido ritmo de mudança ambiental que a maior parte das populações sofrem atualmente tem modificado sistemas tradicionais de manejo, que nem
sempre são resilientes, e criado incertezas nos padrões de acesso e controle
dos recursos naturais. Desta forma, a participação de instituições formais
em um sistema participativo de manejo (como o co-manejo, por exemplo) é
fundamental para que haja um equilíbrio entre formas de uso em diferentes escalas de decisão.
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NOVAS PERSPECTIVAS: PERCEPÇÃO, COOPERAÇÃO
E CONSERVAÇÃO
A etnobiologia, associada aos estudos cognitivos, tem ampliado o conhecimento sobre a percepção da natureza e dos recursos naturais. Nessa
área, a interação entre os estudos de comunicação, linguagem e de etnotaxonomia tem proporcionado pesquisas inovadoras. Por exemplo, Hauser
(2000) proporciona uma rica abordagem ao estudar a evolução da comunicação, nos aspectos da evolução da linguagem, da transmissão e detecção
de sinais entre co-específicos, na neurobiologia das diversas espécies, incluindo a humana, dentre outros. Chomsky (2000) chama a atenção de que,
em última análise, precisamos entender como as interpretações etno-científicas funcionam, seja com relação ao planeta ou às flores. Podemos concluir
que, na verdade, buscamos entender os critérios pelos quais nossa mente
encaixa em categorias o que observamos.
Uma outra perspectiva, também não abordada de forma direta neste
livro, se relaciona aos estudos sobre cooperação. Há uma vasta literatura
em biologia evolutiva que trata das relações de reciprocidade, seja através
do altruísmo recíproco proposto por Trivers (1971) ou através da relação
de TIT-FOR-TAT proposta por Axelrod (1984). A teoria da complexidade,
usada por Axelrod (1997) para analisar a interação entre vários atores, seja
no dilema dos prisioneiros, ou na estratégia do TIT-FOR-TAT, representa,
de acordo com o autor citado, interações entre atores que podem ser átomos, peixes, pessoas, organizações ou nações; suas interações podem ser
atração, luta, cruzamento, comunicação, troca, parceria ou rivalidade, por
exemplo. Nesse sentido, tem se mostrado útil a teoria de jogos, usada há
muito tempo na biologia evolutiva (Maynard Smith, 1982), nos estudos dos
modelos de subsistência (Bettinger, 1980) e após os anos noventa nos estudos que abordam relações entre decisões individuais e o resultado institucional dessas decisões (Ruttan, 2000). Dessa forma, os estudos de cooperação e o uso da teoria de jogos podem gerar resultados frutíferos para a
compreensão das decisões sobre conservação que envolvam indivíduos e
populações em várias escalas.
Nos resta finalizar o livro, e desejar que os textos e a bibliografia sejam úteis aos interessados em ecologia humana. Em especial, aos que têm
uma certa predileção pelos que vivem da pesca.
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APÊNDICES

I. Questionário Básico para Entrevistas
NOME________________________________________Idade ___ Cônjuge_______ # pess.______
PAI_________________________________MÃE__________________________________________
Filhos: Homens___Mulheres____Totais____Nasceu____________Tempo no Local___________
Esc.: Analfabeto Analfabeto Funcional 1a 2a 3a 4a 5a série Outros______________________
Profissão____________________________Prof. Pai_______________________________________
Ativid./Renda______________________________________________________________________

Desde qdo pesca ?__________________________Onde pesca ?_____________________________
Barco_________________#_____ ÚLTIMA Pescaria: Hoje 1 dia 3 dias 1 semana 15 dias 1mês
Aparelho.__________________________________________________________________________
Peixes___________________Kg T.________Locais________________________________________

APARELHO: (Época) (Peixes)
___________________________________________________________________________________

DIETA: Comeu peixe ontem ? ____ Almoço: __________________Jantar:___________________
Preferência Alimentar:
COME (C)

GOSTA(G)

NÃO COME (NC) POR QUE?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Reimoso/carregado (definição)_______________________________________________________
Quais são?_________________________________________________________________________
Quais são recomendados para doentes?________________________________________________
Medicinais (por que?) _______________________________________________________________

CAÇA? ....... COMO?.................... O QUÊ?..............................................................................................
CULTIVOS...................................................................................................................................................

Planta

Uso

Parte

Receita

II. Desembarque de pesca
FICHA DE DESEMBARQUE
Nome: _______________________________________
Data:___________________
Locais_______________________________________________Barco_____________
Tecnologia________________no._________
Hora ida:___________Hora volta:____________Tripulação (no.).______
Pescado

No.

Kg

________________________
________________________
________________________

Pescado: ______________
Peso pescador:__________
Peso Balança:___________

________________________

III. Abordagem de pesca
FICHA PARA ABORDAGEM DE PESCA : Local:

Data

Local (Nome pesqueiro):___________GPS:
Categoria

Residente_____

Turista_______ [local]_

Aparelho
Isca:
Hora da abordagem:
GPS: lat _______

Hora que chegou para pescar:
long __________________

Profundidade__________________________

Tripulantes:

IV. Etnoictiologia (usando fotos de peixes)
Ex: pesquisa no Rio Negro em Barcelos, 2001, por Begossi, Silvano e Leme.
Etnoicitiologia - Rio Negro
LOCAL: BARCELOS, RIO NEGRO Data: ___agosto de 2001
Nome_________________
Idade_________________
Atividade: pescador ou piabeiro__________________
Que peixe é este?
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
O que este peixe come?
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
Onde este peixe vive (habitats)?
1.

Lago [ ] Rio [ ] Igapó [ ] Superfície [ ] Fundo [ ] Outros[_______________]:

2.

Lago [ ] Rio [ ] Igapó [ ] Superfície [ ] Fundo [ ] Outros[_______________]:

3.

Lago [ ] Rio [ ] Igapó [ ] Superfície [ ] Fundo [ ] Outros[_______________]:

4.

Lago [ ] Rio [ ] Igapó [ ] Superfície [ ] Fundo [ ] Outros[_______________]:

Quais destes peixes são parentes [ou primos] ?
O que é ser parente?_________________________________________________________
Porque esses peixes são parentes/primos ? (para cada grupo formado)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Porque esses grupos são diferentes?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Desenhar agrupamentos

V. Etnoictiologia (projetos Centropomidae, Pomatomidade Serranidae)
LOCAL: ________________DATA: __________
Nome______________________________Idade_____Tempo de pesca no local___________
Tempo residência _________________________

Peixe
´tipos´, spp.

O que
come?

Onde
vive?

M igraAnda?

Para
que ?

Para
Onde?

Época ?

Quando esta
ovado ?

Isca
usada

Peixe
Diminuiu/aumentou?
Pq?

Enchova
Garoupa
Badejo
Cherne
Miracelo
Robalo

Consultar para análise dos dados: Silvano, R.A.M e Valbo-Jørgensen, J. 2008. Beyond
fishermen’s tales: contributions of fishers’ local ecological knowledge to fish ecology and
fisheries management. Environment, Development, and Sustainability, 10:657–675.

VI. Análises realizadas em peixarias
(Consultar Begossi, 2008: Local knowledge and training towards management.
Environment, Development and Sustainability 10:591-603).

1) Análise qualitativa de conteúdo estomacal (Figura 1A): os itens observados
são coletados para identificação posterior.
2) Análise macroscópica das gônadas (maduras, presença ou ausência de
ovos). Para os machos, presença ou ausência de esperma (Figura 1B).

Figura 1 Exemplo de resultados através do método usado em projeto Fapesp 06/50435-0.
A Figura 1A inclui resultados parciais de conteúdo estomacal de Epinephelus marginatus
(Serranidae), onde são observados siris da espécie Cronius ruber, Portunidae. A Figura 1B
mostra gônadas maduras, onde são observados ovos, de Centropomus undecimalis
(Centropomidae).

